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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

27 Ekim 1981 Salh 

Üç oturum yapılan bu birleşimden 
24311 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında 

Kanuna 'Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/270D ı(S. Sayısı : 292 ve 292'ye 1 nci Ek) 
kabul edildi, 

Yükseköğretim Kanunu Tasarısının da (1 /!2Ö3) 
(S. Sayısı ı: 285) 44, 46, 49, 59 ve 61 nci maddeleri 
tekrar incelenmek üzere Komisyona geri verildi; bir 
önceitoi birleşimde Komisyona geri verilen 8 nci mad

desiyle 62 noi maddesine kadar diğer maddeleri ka
bul olundu. 

30 Ekim 19811 Cuma günü saat 14.30'da toplanıl
mak üzere 'birleşime saat 18.501de :son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
MilJi Güveıilik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli (Güvenlik Konseyi 
ÜYELER: Orgeneral (Nurettin ERSİN (K. K. K. ve İMStffi GüvenlJk Konseyi Üyesi) 

Ongenerall Talisin ŞAHÎNKAYA (H>. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER <T>z. K. K. ive MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgenerali ISedat CELASUN <J. Gn. K. ve Mffli Güvenlik Konseyi Üyeisi) 

ıBAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 79 ncıı Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
/. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 

Komisyonu Raporu., (1/203) (S. Sayısı : 285 ve 285'e 
1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Geçen birleş'imide görüşmelerine devanı ettiğimiz 
Yükseköğretim Kanun Tasarısının 44, 46, 49, 59 ve 
Öl noi maddeleri yeniden düzenlenmek üzere Komis
yona iade edilmiş ve 62 noi maddesine kadarki kısmı 
görüşülüp kabul edilmişti, 'bildiğiniz gibi, 

ihtisas Komisyonu Sözcüsü, Milli Eğitim Balkanı 
Ve ilgili arkadaşlar yerlerini aldılar. 

(1) 285 S. Sayılı basmayazı 26 . 10 . 1981 tarihli 
77 nci Birleşim tutanağına; 

285'e 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı bu tutanağa 
eklidir.s 

Şimdi Komisyonun yeniden düzenlediği 44, 46, 
49, 59 ve 611 nci maddeleri görüşeceğiz, ki bu 285'e 
1 nci Ek isıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyonun yeniden düzenlediği 44 ncü madde
yi okultuyorum : 

Öğretim Süresi : 
MADDE 44. — 

a. Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve li
sans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu ka
nunda öngörülen normal Neğitim - öğretim sürelerine 
ilaveten; önlisans düzeyimde eğitim - öğretim yapan 
kurumlarda bir yıl; lisans düzeyinde eğitim - öğretim 
yapan kurumlarda ise azami iki yıl ek süre tanınır. 

Öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini 
'bitirmek zorundadırlar. 

Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sı-
nıifında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğrenimin 
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'başlangıcımdan itibaren en çok ilki eğitim - öğretim 
yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretıim yapan 
kuruımlarda ıbirincii "sınıifita; ders geçme esasına göre 
öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün 
derslerinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim (Kurulunca esasları belirtilen hak
lı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartlan 
yerine getiremeyerek öğrenimlerini taımamlayaımayan 
ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin 
öğretim kurumu İlle ilişikleri fcesffir., 

b< (Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin eğitim - öğ
retimi bitirme süreleri (a) fıkrasındaki esaslara göre 
düzenlenir. 

c. Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim ku
rumlarına kayıtlı öğrendiler, derslere devam etmek 
zorundadırlar, iki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 
günden fazla eğitim - öğretime katılamayan öğrenci
ler, o yılki sınav 'hakkını kaybederler ve sınavı başar-
mamış sıayılırlar. (Bu süreyi aşan devamsızlıklarını 
sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların devamsızlık
larını telafi etmelerine bağlı olarak sınav haklan sak
lıdır, 

d. Yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğre
tim süresi ile sınav ve değerlendirme esaslarına 'iliş
iklin ilkeleri, Yükseköğretimi Kurulu tarafından belir
lenir. Yükseköğretim kurumları, ilkeleri ve kendi 
özelliklerini dikkate alarak kendli sınav ve değerlen
dirme esaslarımı hazırlayacakları yönetmelikle tespit 
ederler. 

BAŞKAN — Şimdi bu ,yeni düzenlenen mad
de hakkında Komisyon Sözcüsü arkadaşımız önce 
Ibize biraz açıklamada bulunsun; geçen seferki ile 
aradaki farkları dile getirerek. 

(Buyurun-

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (thti-
sas Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malum
ları 78 mci Birleşimde zatıâllerine sunulan öğretim 
sürelerinde, II öğrenim yılı ek olarak verilmişti. Bu 
da, örnek olarak 4 yıllık öğrenim yapan yükseköğ
retim kurumlarında 1 ders yılı fazla verilecek veya 2 
sınav hakkı; ders geçme esasıyla öğrenim yapanlarda 
2 sınav 'hakkı verilecekti. Bu temel ilkelere göre 
Yükseköğretim' Kurulu tarafından üniversitelerin, 
fakültelerin öğretim esasları tespit edilecek ve üni
versiteler de ona göre sınav ve değerlendirme yönet
meliklerini düzenleyeceklerdi. Ancak o günkü gö
rüşmede, bu 2 sınav hakkının ve bütün yükseköğre

timde; örneğin bir tıp tahsillinde az olabileceği belir
tilerek, bumun yeniden incelenmesi için /Komisyona 
iade edilmesi kararlaştırılmıştı. Yaptığımız araştır-
ımada dış ülkelerden 2 örnek vermek üzere arz edi
yorum': 

İngiltere'de tek sınav hakkı verilmektedir öğren
cilere. Tabii bütün okullarında değil, bazı okullarda 
fazla da verilmektedir. Ancak köklü üniversitelerin
de bu sınav hakkını kaybeden öğrenci, yönetmelik
lerde belirtilen esaslara göre, öğrenci okul öğrencisi 
olmak kaydıyla bu sınava tekrar hazırlanabilıme im
kânına sahiptir. Ertesi yıl bu sınava dışardan gire
bilir, verdiği takdirde tekrar okula kaydı yapılabi
liyor. Bu yönetmeliklerle düzenlenmiş bir sınav hak
kı. 

Rusya'da da tek sınav ıhalkkı, birçok üniversite
lerde yapılan temaslarda 1 sınav hakkı olduğunu, 
gene Amerika Birleşik Devletlerinde de birçok üni
versitelerde 1 sınav hakkı verildiğini temas ettiğimiz 
öğretim kurumlarından öğrendik. 

ıBizim halen mevcut yükseköğretim sistemimizde 
de Orta Doğu Teknik 'Üniversitesi ve Boğaziçi Üni
versitesinde halen tek sınav ıhakkı uygulanmaktadir. 

Bu nedenle bir karışıklığa meydan verilmemesi 
içim sınav hakkı ve bu bir yıl yeni bir düzenleme ile 
simidi huzurlarınıza geüirilmiş'tir. 

Buna göre Sayın Başkanım, ön lisans düzeyinde 
öğrenim yapan okullarda, yani 2 yıllık 3 yıllık yük
seköğretim kurumlarında öğrenciler 1 yıl ilave bir 
süre ile Öğrenimlerini 'bitireceklerdir. 2 yılı 3 yılda, 
3 yılı 4 yılda. 

4 yıl ve daha yukarı okullarda ise öğrencilere 
azami 2 yıl (artı 2 yıl) sınıfta kalma hakkı tanınabi
lecektir. 4 yıllık okullar 6 yılda, azami; 6 yıllık okul
lar 8 yılda bitirilebilecektir. Buna göre bu süreleri 
gözönünde bulundurmak suretiyle yükseköğretim 
kurumları, 1750 sayılı kanunda da malumları öyleydi, 
eski kanunda da sınav hakları belirtilmemişti ka
nunda; Okullar bu kanun esaslarına göre Yükseköğ
retim Kurulunun 'belirleyeceği ilkeler çerçevesinde 
sınav haklarını kendli yönetmeliklerinde, bu süreyi 
geçmeyecek şekilde tayin edeceklerdir. Ona göre bu 
madde düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iMi'llii Eğitim Bakanımız bu hususta bir şey söy

leyecekler mi?.. 
'Buyurun.! 
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MIÎLLİ EĞİTİM HAKANI HASAN SAĞLAM 
— Müsaade buyurursanız Sayın Başkanını, benim 
bir maruzatım olacak. 

Bu maddemin (a) fıkrası için bir maruzatım yok, 
bu uygundur. Ancak (b) fıkrasının biraz açıklığa 
kavuşması lazım. 

ı(b) paragrafının konusu olan lisansüstü, ki bun
lar yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlıklarıdır 
malumıları, daha önce madde 4te yer almıştı. Bura
da yeni komisyon metniimde «Lisansüstü düzeydeki 
öğrencilerin eğitim - öğretimi bitirme süreleri (a) 
fıkrasındaki esaslara göre düzenlenir» deniyor. Fa
kat lisans düzeyinde eğitim yapan üniversitelerimiz 
ile lisansüstü eğitim yapanların arasındaki süreleri 
karıştırmak, zannederim biraz ihtimal dahilindedir. 
İlerde bunu ayıramazlar, ayırmak da mümkün olma
yabilir. Çünkü önlisams ve lisans diye 2 bölüm içeri
sinde mütalaa edilen ı(a) paragrafı aynen (b) paragra
fında lisansüstüne de uygular idiye genel bir madde 
alınırsa, ileride tereddütler olabilir diye düşünüyo
rum. Eğer tensipleri olursa Komisyonun bu hazıria-
dığı rapora ek olarak şu şekilde bir teklifim var Sa
yın 'Başkanım1: 

Burada yüksek lisans yapanlara bir yarı yıl ye
terdir. Yüksek lisans yapma durumunda mastır, dok
tora, yüksek mühendis ve benzeri yapılan bu eğitim
lerin, gerçekten bir master derecesinin çok zor ol
madığı yaptığımız etüdlerde de ortaya çıktı. Bunla
ra bir yarı yıl, bir sömestr daha verilebilir. Eğer 
yulkardaki aynen 'Uygulanacak denilirse acaba han
gisi uygulanacak bilinmez. 

(BAŞKAN — «Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin 
eğitim - öğretimi bitirme süresi (a) fıkrasındaki esas
lara göre düzenlenir» dediğimize göre, lisamsüstünde 
öğrenim yapanlara da biz 1 yıl daha mı vereceğiz; 
yahut 2 imtihan hakkı daha.mı vereceğiz? 

ORGENERAL -NECDET ÜRUĞ (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müddeti ne ise o 
efendim. Lisansüstü eğitimin süresi çok değişik. Çün
kü lisansüstü eğitimimde yüksek lisans, doktora, tıpta 
uzmanlık gibi 3 anabölüm var. Binanenaleyh bunla
rın müddetleri değişik. Mesela yüksek lisansta dalhi 3 
sene, 4 sene, 5 sene 6 senelik eğitimler var. Mesela 
'mühendislik: 5 senede mühendislik var, 6 senede mü
hendislik var. Bu bakımdan bunu doğrudan doğruya 
üniversitemin yahut YÖK'ün takdirine bırakmak su
retiyle, neyse yüksek lisanstaki süre, o süre için yu-
kardaki esaslar aynen uygulanacaktır demek uygun
dur, 

BAŞKAN — Yani, eğer lisansüstü düzeydeki 
öğrencilerin eğitim - öğretim süresi (a) fıkrasındaki 
gibi 4 yıl ve daha fazla ise, 2 yıl; ondan aşağı ise 1 
yıl, öyle mi? 

ORGENERAL ıNEÖDET ÜRUĞ (MıMi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

'BAŞKAN — Karışabilir diyorlar. Acaba daha 
açık bir şey koysak nasıl olur? 

(Sizin teklifiniz ne? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim izin verirseniz 'tamamlayayım Sayın 
Başkanım., 

Burada lisansüstü denince 3'e ayrılıyor Ve şöyle: 
Bir defa bitirdikten sonra, 4 senelik diyelim bir li
sans düzeyini, master yapan düzeyde 2 senedir, bu 
ayrıdır ve belirlidir. 

IBunun dışımda bazı okullar var ki, eskiden Tek
nik Üniversite, şimdi Almanya'da uygulanıyor, mas
ter ile doktorasını birlikte götürüyor, 5 veya 6 sene 
devam ediyor. Bir tanesi var ki, lisans düzeyinde, 
eğitimi bitirir bitirmez 4 seneyi, doğrudan doğruya 
doktora tezi veriyor. Bu gibi ayrımlar var. 3 tane sis
tem var değişik okullarda. ıBu 3 ayrı sistemi öbürü
nün içerisine sığdırmak biraz güç olabiliyor. 

Mesela İDiil Tarih Ve Coğrafya Fakültesinde doğ
rudan doğruya lisansını bitirmiş doktoraya müracaat 
edebiliyor. Hiç arada mastır de yok. Bu bakım
dan ben bunu 3 anagrüba ayrırdım. İzin verirseniz 
3'nü birden arz edeyim. 

«Bir tanesi yüksek lisansitaki master yapacaklara; 
kolay olduğu için, zaman denetlemesi de şarttır 
fakat bir sene vermek günahtır diyorum düşünce 
tarzımla göre; bir sömestr daha bak verilebilir. 

BAŞKAN — 2 sene olduğu içim. 
M'ÎUJİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— 2 sene olduğu için ve 2 senede bitirmesi şarttır. 
Zaten Öyledir efendim, bizde de öyle, 3 seneye falan 
çıkmaz genellikle ve kolay bir eğitim sistemidir. Bu
na 6 ay verebiliriz, yani 1 sömestr verebiliriz. Fakat 
Almanya'da olduğu gibi, eskiden Teknik Üniversi
tede vardı, o da değiştirdi ama, hem masterini yapı
yor, hem doktorasını bütünlük içinde yapıyor, ayı
ramıyorsunuz, ayırmak mümkün olmuyor. Bunlar 
5 ile 6 sene oluyor. Bunlara lyukarda (a) paragrafın
da olduğu gibi 2 yıl verebiliriz. ıBu lazım. 

Ancak, burada mademki mastere 1 sömestre ver
dim, bir de doktora için 1 yıl kabul ettiğime göre, 
1,5 yıl, ki 3 sömetre yazıyorum. Diğerimde yüksek 
lisans yapmadan doğrudan doğruya doktoraya mü-
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facaat edenler için de 3 yarı yıl olabiliyor, 3 sömestr 
olabiliyor. Çünkü doktora biraz uzun sürüyor, 3 yıl 
sürüyor, 4 yıl sürenler de var. Buna da 1,5 yıl; ya
ni 3 sömestr verelim diyorum. Zaten hayatını kazan
mış, maaş alıyor bir duruma gelmiş. Bunun diğer 
öğrenciler gibi bir sıkıntısı yok. Onlar yalınayak ba-
şıkabak geliyorlar, bir yerde okuyorlar; onlara biraz 
müddet tanıdık malumları, biraz da münakaşalı ol
du. Ancak bu iisanüstü eğitim için tensip edilirse 3 
grup üzerinde, böyle dönemli olmak kaydıyla 3 grup
ta bir hak tanıyalım, fazla tanımayalım. Bir de karı
şıklığı önlemek için belirleyelim, (a) da olduğu gibi 
deyince tereddütler olabilecek. 

BAŞKAN — Var mı bir değişiklik önergeniz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ HASAN SAĞLAM 
— Şu şekilde yazdım, takdim edebileceğim zatıâlile-
rine: 

,«b. Lisansüstü düzeyde eğitim - öğretim yapan 
öğrencilere bu kanunda öngörülen normal eğitim 
öğretim sürelerine ilaveten; 

1(11) Yüksek lisans yapanlara bir yarı yıl, 
'(2) Yüksek lisans ile birlikte doktora yapanlara 

3 yarı yıl 
1(3) Yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora 

veya tıpta uzmanlık yapanlara 3 yarı yıl ek süre ta
nınır.»' 

BAŞKAN — O halde o ikisini birleştirebiliriz. 
Madem ikisi de 3 yarı yıldır, o da aynı süredir, o da 
aynı süredir. Doğrudan doğruya «Doktora yapanlar 
da 3 yarı yıl» diyorsunuz. «Yülklsiek Lfıslaftıis vfö djoklfco-
rasını beraber yapanlara da 3 yarı yıl» dediğinize gö
re ayrı fıkralar halinde getirmeye gerek yok. 

MİLLÎ EĞİTİM(BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, bu uygun olabilir, fakat birisi 
doğrudan doktora dönemini atladığı için ibare tarzı 
biçimsiz geliyor; silebilirsiniz, olabilir. 

.BAŞKAN — O halde siz o önergeyi verin. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 6 aylık 
bir farki var. Bu biraz sistemi karıştırabilir. 

.BAŞKAN — Ama su balkımdan doğru : 
• Şimdi 3 yıllık yüksekokulu bitirdi., o 3 yılı için 

zaten biz!1 yıl veriyoruz (a) fıkrasında. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KlAYNAlK (Hukuk îsleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Balkanı) — Burada «2 yıl» deyilmi de yok, «En 
çok 2 yıl» diyor. IBurada bir kavram kargaşalığı ola
bilir. 

ıBASKAN — Bir dakika. 
Şimdi bunu bitirdikten sonra lisansüstü eğitim 

yapmaya deyıaım ddadelk, yaınji muaıstalruınn yiaıpıyor. 
«Mastır için 1 sene vermeyeyim, 6 ay kâfi» di

yarlar. Şimdi biz böyle yaparsak, «i(a) fıkrası gibi» 
dersek, ayrıca 1 yıl daha vermiş olacağız. 

•ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MüMi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yüksek lisansta 
yüksek mühendislik var; 6 senedir mühendislik, yük
sek mühendislik için lisansta onlara ne verecekler 
acaba? 

Yüksek mimarlık var, ayrıca mastır var, mastırın 
dışında yüksek mühendislik ve yüksek mimarlıkta 4 
seneyi takip eden seneler yüksek lisans ittihaz edili
yor; buna ne yapacaklar? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Arz edeyim efendim. 

\Efldnldlilm 'zaltiön ımlajsltııırııln/ı vörtdflkİHeln sotoırla mıüira-
caat ediyor, 2 sene mastırını verdikten sonra yüksek 
mühendis oluyor, yüksek mimar oluyor zaten. 

Orta Doğuyu alalım ele, 4 seneyi bitirdikten son
ra bu normal lisans düzeyinde bir öğretim yapmış 
oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama 2 yıl yapı
yor değil mi efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM ©AKANI HASAN SAĞLAM 
— Ayrıca 2 yıl mastır yaparsa «Ben mastırımı bi
tirdim, şimdi bana yüksek mühendislik unvanı ve
rin» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İşte bu mastıra 6 ay 
tanıyorlar efendim. 

BAŞKAN — 6 ay, öyle. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama bu bir normal 
tahsillin devamıdır efendim, çünkü yüksek mühendis 
olacaktır, 

'BAŞKAN — Onlar ayrıdır, bir sömestr ona hak 
veriyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün güçlük burada 
Sayın Başkanım, yani böyle teker teker ayırıp da sa
rih kompartımanlar içine koymak mümkün değil yük
sek lisans, doktora ve tıpta uzmanlığı. 

Tıpta uzmanlık var efendim, 4 ncü seneden sonra 
kimi mektepte 2 sene, kimi mektepte 3 sene. Hacet
tepe 7 senede mezun ediyor. 

Peki bu nasıl olacak şimdi, ona da mı 6 ay ve
receğiz? 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hayır, 3 sömestr vereceğiz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde efendim, bu
nu toparlak hesap yaptık, 6 ay için bütün sistemli ka-
rıştırmaktansa sarih olarak 3 seneye kadar 1 yıl, onu 
aşanlar için de 2 yıl koyduk efendim.. 

Binaenaleyh, buna göre de ayarlasınlar. Yani daha 
basite indirgemek mümkün efendim bu kanunu. Yok
sa bunun üzerinde çok düşünüldü, çok çalışıldı. 

'Bilmediğiıriiz başka şeyler de var efendim» Me
sela bilhassa güzel sanatlar kolunda birtakım kollar 
var, Milli Eğitim Bakanlığı dalha iyi bil'ir, öyle kol
lar var ki, mesela Heykeltıraş bölümünde 4 sene, 
bilmem başka bir yerde masifcer değil de ehiyet al
mak 2,5 senedir, kimisinde 2 senedir. 

Bu bakımdan lisansüstünü kategorik olarak böl
mek imkanını bulamadık lisansla önlisansta olduğu 
giibi. 

BAŞKAN — Halen uygulanan bir yüksek lisans 
düzeyine geçmek isteyen öğrenci için 2 senelik mas-
ter süresine ne kadar zaman tanınıyor? Hiç tanın
maz zannediyorum değil mi? 

Mesela Orta Doğu tanımaz. Yani 2 sene ise 2 
sene içerisinde bitirmesi lazım, benim bildiğim ka
darıyla., 

Şimdi biz buna 1 sene daha vermiş oluyoruz, «3 
senede bitirsin» diyoruz bu (b) fıkrasıyla, değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Öyle deniyor; ama demeyelim diyoruz. 

'BAŞKAN — «Demeyelim!» diyorsunuz. 
Zaten şimdi çoğu üniversiteler 2 sene içerisinde 

bitirmeyi zorunlu kılıyor, «Onu hiç olmazsa 1 sömestr 
uzatalım» diyor Sayın Bakan; orada haklı. Yani biz 
zaten 2 veya 3 senelik lisans düzeyindeki öğrenim sü
resine 1 senelik bir zaman verdik. Artık bitirmiş bu, 
şimdi yüksek lisans alacak ve mastırını yapacak. 

Mastırını yapacağına göre -ki herkes mastıra gi
remiyor zaten, çalışkan kişiler giriyor, bu işi bece
recek kişiler giriyor, kendine güveniyorsa giriyor 
mastır yapıyor- onllara 1 sömestr verelim diyoruz. 
Eğer çok verirsek yığılmalar da olur,. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu bize ağırlık değil 
Sayın Başkanım, bilalkis bu gibi adamlar araştırıcıdır, 
tmıastıır yapan adam (araştırıcıdır, 

Ola ki, araştırmasımı tayin ettiği müddet içlinde 
bitiremez. Zaten araştırıcıdır, mastırı seçmiş olan in
sandır ve yığılma olsun istemez. Kendisi mastırını 
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vaktiyle verip daha üst düzeye geçmeik ister. 
BAŞKAN — İyi; ne diye 1 sene daha veriyoruz 

o zaman? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ( M İ Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 1 sene daha vermi
yoruz Sayın Başkanım, 6 ay daha veriyoruz. 

'BAŞKAN — Hayır, sizin teklifinize göre 1 sene 
veriyoruz., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-' 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Düzenlenecek» di
yoruz. 

BAŞKAN — Neyle düzenlenecek? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — En çok 2 yıl kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (a) fıkrasındaki esaslara göre dü
zenlenir. (a) fıkrasında «1 sene, 2 sene» dedik, «6 ay» 
demedik ki. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 6 ay yok. 

BAŞKAN — Olmadığına göre ya 1 sene verece
ğiz, ya 2 sene vereceğiz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Aradaki farkın 6 ay 
olduğunu arz ediyorum Sayın Başkanım. 

Kaldı ki, mastırın gerçekten günü gününe de bit
tiği vaki değildir. Çünkü mastır yapanlar çalışan 
adamlardır, bir de para alıyorlar .Ayrıca bunlar araş
tırıcı beyin olduklarından üniversiteye faydası var
dır, zararı yoktur. 

Diğerlerine imkân tanıyoruz da, tembel talebelere 
imkân tanıyoruz da mastır yapmış bir insana ola ki, 
herhangi bir suretle 6 ayı geçirdi diye de mastırını 
yapmasını ve kariyer yapmasını önlüyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi de öyle, şimdi hiç vermiyo
ruz ya, şimdi 6 ayı da vermiyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Boğaziçi Üniversi
tesi veriyor efendim. Mastır hakkı Boğaziçi Üniver
sitesinde sonsuzdur efendim. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi de 2,50'den aşağı 
not alırsa başarısız sayılıyor ve 1 sömestr daha hak 
veriyor. 

BAŞKAN — Biz onu çoğaltmayalım diyoruz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle Sayın Başka
nım, belki Milli Eğitim Bakanlığı nüfuz etmiştir; ama 
biz nüfus edemedik efendim. Nüfuz edemediğimiz 
için elastiki bırakmayı tercih ettik. 
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BAŞKAN — işte Sayın Bakan da, «Yarın öbür-
sü gün bu (b) fıkrası birçok karışıklıklara sebep ola
bilir, bunu sarih yapalım» diyorlar. 

Bir de Başkaynak'rn söylediği vardı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Evet, yani «4 yıl ve daha fazla eğitim 
ve öğretim yapanlarda en çok 2 yıl», deniliyor, 1 yıl 
da verilebilir. Bunun 2 olarak kesin ifade edilme
si lazım. Çünkü 4 yıldan daha aşağı olanlar için «1 
yıl» diye kesin ifade kullanmışız. 

BAŞKAN — Evet, niye ona öyle dedik? «2 yıl» 
diyelim, geçelim. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — O zaman tabii Milli Eğitim Bakanının 
endişesi yerinde olur. Çünkü «lisans düzeyinde 2 yıla 
kadar» demiş, acaba «mastıra ne diyecek» diye bir 
tereddüt doğabilir. 

BAŞKAN — Şimdi (a) fıkrasında, «Yükseköğre
tim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğ
renim yapan öğrencilere bu kanunda öngörülen nor
mal eğitim ve öğretim sürelerine ilaveten önlisans dü
zeyinde eğitim, öğretim yapan kurumlarda 1 yıl» 
dedik, «azami 1 yıl» demedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Sarih söylemişiz. 

BAŞKAN — «Lisans düzeyinde eğitim - -öğretim 
yapan kurumlarda ise azami 2 yıl» deniyor. 

Orada da «2 yıl» diyelim ona, niye «azami» di
yoruz? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Azami 2 yıl deyince 
efendim, yani bu müddet azamidir, ama 1 yıllık ek 
zaman olabilir bazı kollara, branşlara, bilim dalları
na göre. 

BAŞKAN — Hayır, «2 yıl ek süre tanınır» de
dikten sonra lüzum var mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olabilir tabii efen
dim, hay hay, «iki yıl ek süre» de olabilir tabii. 

BAŞKAN — Evet, o «azami» oradan silinebilir, 
fazla çünkü. 

«2 yıl» dedikten sonra bazı üniversiteler, '«aza
misini»! demiş bunu ben 1 yıl tanıyayım diye yönet
meliğinde bir değişiklik yapabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Evet onu yapabilirler. 

Çok özür dilerim, şöyle diyelim, bazı okullar ha
fif mütalaa eder, 1 yıl tolerans tanır, bazıları ağırlık
lıdır der 2 yıl tolerans tanır. 

'BAŞKAN — Çünkü burada kanun «azami demiş 
demek onun asgarisi de varmış» diyebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Eşitlik ilkesini de bozabilir. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu konuda verilen önergeyi okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
44 ncü maddenin (b) bendinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ederim. 
IHasaın Sağlam 

Milli Eğitim Bakanı 
Madde 44. — b) Lisansüstü düzeyde eğitim -

öğretim yapan öğrencilere, bu kanunda öngörülen 
normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten; 

(1) Yüksek lisans yapanlara bir yarı yıl, 
(2) Yüksek lisans ile birlikte doktora yapanlara 

üç yarı yıl» 
(3) Yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora 

veya tıpta uzmanlık yapanlara üç yarı yıl, 
Elk süre tanınnr, 
BAŞKAN — Evet, 6 ay fark oluyor Komisyon

la sizin aranızda; onlar bir tam yıl, siz bir yarı yıl 
dediniz. Ötekiler de Komisyon 2 tam yıl, siz 1,5 tam 
yıl; yani 6 ay fark oluyor arada. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O kadar oluyor. 

BAŞKAN — Fark o oluyor; ama bu açık oluyor. 
(a) fıkrasına göre deyince acaba o mu olacak, bu mu 
falan gibi değişik anlamlara yol açabilir. 

Şimdi bu izahatı dinledikten sonra, Sayın Kon
sey Üyesi arkadaşlarımızın gerek 44 ncü madde, ge
rekse bu verilen önerge üzerinde görüşleri varsa, 
onları lütfen dMeydıim?.. Yok, 

O halde evvela (b) fıkrasını oylayacağım, son
ra maddeyi oylayacağım. 

(b) de bir değişiklik önergesi olduğuna göre, ev
vela komisyonun teklifi olan 44'ün (b) fıkrasını oy
luyorum. «Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin eğitim 
- öğretimi bitirme süreleri (a) fıkrasındaki esaslara 
göre düzenlenir.» şeklindeki Komisyonun teklifini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Milli Eğitim Bakanının önergesindeki (b) 
fıkrasını oyluyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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44 ncü maddeyi, (a) fıkrasındaki «azami» keli
mesi silinerek ve Milli Eğitim Bakanının önergesiyle 
değiştirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Harçlar : 
MADDE 46. — Her yıl öğrencilerin yükseköğ

retim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları 
harçlar. Öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile 
Yükseköğretim Kurumlarının önerileri gözönünde 
tutularak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit 
ve ilan edilir. Varsa yabancı dile hazırlık öğrenimi 
dahil her eğitim - öğretim programının veya öğre
tim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğ
rencilerden harç olarak alınır. Bu harç isteyen öğren
ciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü kar
şılığı Devlet tarafından ödenir. Bu takdirde 44 ncü 
maddeye göre öğrencilere tanınan ek öğretim süre
leri için de Devletçe ödemeye devam edilir. 

Öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülük
leri öğrenciler adına Devletçe karşılanan toplam harç 
miktarına göre tespit edilir. 

Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra 
ikincisine katılanların harcı Devletçe karşılanmaz. 

BAŞKAN — Yeni hazırlanan maddenin evvel
kinden farkı, zannediyorum, muvaffak olamadığı za
man hemen kesiyordu, şimdi bu ek süreleri de tanı
mış olduk. Bu ek süreler içinde bitirenlere de harç 
vermeye devam edecek, ancak yükümlülüğü de buna 
paralel olarak çoğalacak tabii ,değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (Îstisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, buyurdu
ğunuz gibi. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde Milli Eğitim Ba
kanımızın bir diyeceği var mı efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Hayır yok. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim - Öğretimi : 

MADDE 49. — Eğitim - öğretimini kısmen veya 
tamamen bir yabancı dilden yapan Yükseköğretim 
Kurumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde 
kullanılacak yabancı dilde bir yeterlik sınavına tabi 
tutarlar. Yetersiz bulunan öğrenciler için esasları 
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla 

kadar süreli, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygu
lanır. Bu lisan öğreniminde başarılı olamayanı öğren
cilerin bu yükseköğretim kurumu ile ilişikleri kesilir. 

Normal öğrenimin devamı süresince öğrencilerin 
yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için öğretim ku
rumlarınca gerekli önlemler devamlı şekilde alınır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı?.. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, daha önce
ki tanımda «bir eğitim - öğretim programına verilen 
öğrenciler ilgili üniversite tarafından gerekiyorsa bir 
yabancı dilden sınava tabi tutulurlar» deniyordu. Bu 
«gerekiyorsa» kısmen veya tamamen yabancı dilde 
eğitim ve öğretim yapan kurumları tarif etmek üze
re kullanılmıştı. Bunu daha açmak için bir endişe, 
anlaşılmaz bir durum olmasın diye daha açıklık ge
tirilmiştir. 

Böylece, eğitim - öğrenimini kısmen veya tama
men yabancı dilde yapanlar (Hacettepe'de olduğu gi
bi kısmen Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ve Bo
ğaziçi Üniversitesinde olduğu gibi tamamen yapan
lar) öğrenime öğrenciyi aldıklarında, o yabancı dil
den bir sınava tabi tutulacaklardır. 

BAŞKAN — Gerçi evvelki maddede espri, bütün 
fakülte ve üniversitelerin yabancı dilde öğrenim 
yapmaları idi. Ama bugün için henüz daha üniver
sitelerimiz ve fakültelerimiz buna hazırlıklı değil 
Öyle konuşmuştuk daha evvel. Bugün üniversiteyi bi
tiren bir kişi muhakkak bir yabancı dile sahip olsun. 
Bu da nasıl olur? Bir hazırlık sınıfı açılsın, bir ya
bancı dili öğrensin. Burada da zaten açık kapı var. 

Eğitim - öğretimini kısmen ve tamamen yabancı 
bir dilden yapan yükseköğretim kurumlan, isterse 
(o üniversite veya fakülte) buna tekrar dönebilir. Bu
gün böyle bir şey yapmıyor da yalnız Türkçe yapı
yorsa ileride buna imkân bulur bulmaz pekâlâ bunu 
yapabilir. Yaptığı andan itibaren de bir imtihana ta
bi tutacak öğrencileri. Gerekirse hazırlık sınıfına ala
cak, hazırlık sınıfında muvaffak olamazsa ilişiğini 
kesecök. 

Bu konuda söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurun Sayın Orgeneral Nurettin Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madde

de, hazırlık sınıfı için, «bir yıla kadar» tabiri var. 
Tecrübe göstermiştir ki bir yıldan aşağı olmaz, hat
ta bazıları 2 yıl bile yapmışlardır. Acaba bir yıl ye
rine «2 yıla kadar» desek ve onu kendilerine bırak
sak daha uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Komutanı
mın buyurdukları bir gerçek. Lisan öğrenmek için 
bir yılda, hiç bilmeyen bir kişiden, bir yılda tümüyle 
o lisana vâkıf olmasını beklemek tabii ki doğru ol
mayabilir. Ancak bu öğrencilerin bir lisan geçmişi 
var. Buna göre imtihan edecekler. Bir yıla kadar ol
sun dendi. 'Bazı öğrenciler olabilir ki (A) kuru, (B) 
kuru, (C) kuru gibi birbirinden farklı durumdadır, 
ancak okulun eğitim - öğretimine devam edemeye
cek durumdadır. Onlara o nedenle bir yıla kadar den
miş ki eğitim - öğretimin imkân verdiği sürelerde 
boşluklarla bunlar telafi edilerek birbiri hizasına ge
tirilsin. Ancak 2 yıllık süre de tabii ki bugünkü eği-
tm - öğretimimiz için ve milli bütçemiz için biraz 
zor bir durum olarak düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Ben bir misal vereyim : Liseyi Fran-
sızcadan bitirdi çocuk, Orta Doğuyu veya Hacette-
peyi kazandı. Şimdi öğretim orada ingilizce. Yeni
den lisan öğrenmeye başlayacak bu çocuk. Yani tn-
gilizcenin üzerine ilave etseydi mesele yoktu. Acaba 
böyle bir çocuk bir senede İngilizceyi öğrenebilir mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o çocuk 
böyle bir yere giremez. Yani bu hazırlık süresinde 
lisan öğretimi yapılmıyor, lisan takviyesi yapılıyor. 
Yoksa, Fransızcayı öğrenmiş bir insana veya hiç İn
gilizce bilmeyen bir insana yeni baştan İngilizce öğ
retmeye yönelik bir şey değildir bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Nasıl 
geliyor? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Lisan imtihanı var, 
İngilizce imtihanı var. 

BAŞKAN — Var, ama onun muayyen bir notu 
var, sonunda bütün o notların toplamı alınıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hiç lisan bilmeyen 
birisi Orta Doğu'nun imtihanına giremez. 

BAŞKAN — Benim bildiğim var, giriyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, girer; ama 
mutlaka onun evveliyatı vardır, yoksa burada lisan 
öğrenemez. Bunun maksadı öğrenciye lisan öğretmek 
değil, o tedrisatı takip edecek düzeyde lisan sahibi 
yapmaktır. Yoksa hiç lisan bilmeyen insana 1 sene
de lisan öğretmek mümkün değil. 

BAŞKAN — İşte bir Batı lisanı bildiği için, onu 
biliyor kabul ediyor. Var 'Böyle, ben biliyorum. Fran-

sızcadan, Almancadan liseyi bitirmiş Ortadoğu'yu 
kazanmış, orada İngilizceye başlıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama mutlaka İngi-
lizcesi vardır efendim. 

BAŞKAN — Yok. 
Var mı benim dediğim gibi? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkanım, çeşitli lisanlardan gelebiliyorlar; 
fakat çoğunlukla Sayın Generalimin buyurdukları gi
bi, o tedrisata devam edecek terimleri ve eğer tek
nik bir bölüme girmişse o teknik terimleri öğrenme
ye yönelik faaliyeti gösteriyorlar ve bugüne kadar 
da başarıları birer senedir. Boğaziçi Üniversitesinde 
doğrudan doğruya hiç bu lisanı okumadan da geçen
ler vardır ve 1 nci sınıfa geçebilir ve devam edebilir 
ve hiç de buna devam etmeyebilir. 

'BAŞKAN — Tabii var öyle, İngilizce bilenler 
var. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bu yanda tabii 2 sene çok arzuya şayan; fakat 
2 seneyi daha ortaokula ve liseye girebilecek, Ro-
bert Koleji, Alman Lisesi ve diğerleri yapabiliyorlar 
2 sene; ama bu seviyede daha hiç uygulanmadı. 

BAŞKAN — Yani üniversite seviyesinde hiç uy
gulanmadı, hep 1 sene, yani bugün Hacettepe'nin 
1 sene, Orta Doğu'nun 1 sene, Boğaziçi 1 sene. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 1 sene
den evvel de girebiliyor mu? 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya da giriyor, 6 ay
lık olmuyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Muafiyet imtiha
nını veriyor; imtihana mutlaka tabi oluyor. İmtihan
da da muayyen bir notu almak, o kurslara devam 
etmek için gene şart galiba. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet. 

BAŞKAN — Şimdi ekseriya şöyle yapıyorlar : 
Bazan liseyi bitirip de İngilizcesi» kuvvetli olan çocuk
lar var; ama korktuğu için 1 nci sınıfta muvaffak 
olamam diye, ki eğer o muayyen bir not alırsa, o za
man hazırlık sınıfına almıyorlar, doğrudan doğruya 
1 nci sınıfa alıyorlar. Onun için, hazırlık sınıfına gi
rebilmek için, imtihanda başarı göstermiyor ve ken
disine takviye olsun istiyor. Dediğiniz gibi koleji fa
lan bitirmişse zaten ona gerek yok, o doğrudan doğ
ruya hazırlık sınıfı okumadan devam edebiliyor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Fakat uygulama hepsinde bir sene. 
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BAŞKAN — Bizim de bildiğimiz 1 sene, benim 
bildiğim 6 aylık yok, yani bir sömestrilik lisan eği
timi yok. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, arz ede
yim. Biz Kara Harp Okulunu bitiren subaylarımızı 
lisansüstü öğrenimi için Boğaziçi Üniversitesine gön
derdik, kısa devre bir lisan öğretimi tatbik ettiler. 
Böyle özel statüler yapabiliyorlar ve bizim öğrenci
lerimize yaptılar. 

1 seneye kadar denilmesindeki gaye elastikiyeti 
sağlamaktır. 

BAŞKAN — Peki, anlaşıldı. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Öğretimden sayılmadığı için bir öğretim değil, 
esas öğretime hazırlama olduğu için süreyi elastiki 
tutmakta fayda var. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum : 
ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Siyasi Partilere Girme Yasağı: 
MADDE 59. — Yükseköğretim kurumlarındaki 

öğretim elemanları ile her düzeydeki öğrenciler si
yasi partilere ve bunların her türlü yan kuruluşları
na üye olamazlar ve bir parti hesabına siyasi faali
yet gösteremezler. Kamu yararına olan dernekler dı
şında, herhangi 'bir derneğe üye olma, rektörün yazılı 
iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişikliği izah eder 
misiniz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu madde 
61 nci madde olarak geçmekte idi. Malumları, önce 
de 59 ncu madde olarak da «Üniversiteye Dönüş» 
maddesi vardı. Biri yasaklama, biri de o yasaklara 
bağlı olarak üniversiteye dönüşü tanzim ediyordu. 
Bu maddelerin birbiri arkasına gelmesi için... 

BAŞKAN — O halde bu 59 ncu madde eski me
tindeki 61 nci maddenin yerine geçiyor. 61 nci mad
de genişletilerek yeniden ve 59 ncu madde olarak 
düzenlenmiş, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — İkisinin ortasında «Oylama» maddesi 
vardı. 

BAŞKAN — Tamam. 
Eski 59 ncu madde «Üniversiteye Dönüş» idi. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) —Önce «Siyasi Partilere Girme 
Yasağı» nı belirleyelim, ondan sonra «Üniversiteye 
Dönüş» ü beirlfeyel'im ve oylamayı dia aradan çıkara
lım diye. 

BAŞKAN — O halde, iade ettiğimiz 59 ncu mad
de 61 nci maddenin yerini aldı, eski 61 nci madde 
59 oldu. Bu 59 ncu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, tekrar hatırlamak için soruyorum, açıklamışlar
dı ama. 

«Kamu yararına olan dernekler dışında herhangi 
bir derneğe üye olmak rektörün yazılı dizinine bağlı» 
dır hükmü, eskisinde de vardı. O zaman yukarıdaki 
fıkra konmamıştı, herhalde onun için tekrar bırakıl
mış oluyor. «Yan kuruluşlar» deyimi buraya ilave 
edilince bunlar siyasi partilerin tamamen dışına çık
mış oluyor. Spor kulüpleri gibi. Bunların da istis
mar edilmemesi için bunun üzerinde durmuştuk. 

BAŞKAN — Onun için rektörün yazılı iznine 
bağlı. Bir siyasi faaliyet gösteren yerlere giremez 
zaten, yan kuruluşuna da giremez. Binaenaleyh, kamu 
yararına olan dernekler ki, mesela, Kızılay. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hangisi 
oluyor bu kamu yararına olan dernekler? 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu tarafından tespit 
ediliyor o; kamu yararına olan dernekler bellidir. 
Onun dışında herhangi bir derneğe üye olmak ister
se, ki bunlar spor kulüpleri, avcılar kulüpleri, müzik 
kolları, folklorlardır; onlara da ancak yazılı izinle 
girebilecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam 
efendim, anlaşıldı. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyona iade edilen 59 ncu maddeyi de 
komisyon 60 nci madde olarak düzenlemiştir. Buna 
göre kabul edilmiş bulunan 60 nci maddenin numa-
ması da 61 olarak teselsül edecektir. 

Şimdi Komisyonun yeniden düzenlediği 60 nci 
maddeyi okutuyorum : 

Yükseköğretim Kurumlarına Dönüş : 
MADDE 60. — a) Öğretim elemanı iken, her

hangi bir siyasi parti veya bunların çeşitli yan ku-
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ruluşlarının üyesi olmamak kaydıyla, Bakanlar Ku
ruluna, Yasama Organı üyeliklerine seçilerek yüksek
öğretim kurumlarından ayrılanlar, bu görevlerde ge
çirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre ay
lık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek unvan 
ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kal
mak şartıyla, bu Kanun hükümlerine göre yüksek
öğretim kurumlarına dönebilirler. 

b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme ve
ya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üze
re, herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğ
retim elemanları başvuruları üzerine bu Kanun hü
kümleri çerçevesinde tekrar yükseköğretim kurumla
rına dönebilirler. 

BAŞKAN — Şimdi buraya ilave edilen zanne
diyorum ı(b) fıkrasıdir. Öncekinde yalnız (a) fıkrası 
vardı, görüşüldü o zaman. Dendi ki ayrılmıştır son
ra ayrıldığına pişman olmuştur, tekrar dönmek isti
yor. «Tekrar dönebilirler» «Kimin kararı ile döne
bilirler?» O eksik? Buna kim müsaade edecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Bu kanun çerçeve
sinde, yani Yükseköğretim Kurumu... 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kurumu, tamam. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir profesörün tayini, 
bir doçentin tayini nasıl yapılabilecekse bu kanun 
çerçevesinde o şekilde tayini yapılacak. O sarihtir. 

»BAŞKAN — «Başvuruları üzerine Yükseköğre
tim Kurumunun 'kararı ile tekrar yükseköğretim ku
rumuna dönebilirler» desek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olabilir tabii. «Bu 
kanun hükümleri çerçevesinde» deyince, biz kapsaya
cağını zannediyoruz, öyle tasavvur ediyoruz efen
dim, kapsıyor. Bu kanun çerçevesinde profesörün, 
doçentin nasıl vazifeye tayin olunacağı sarihtir. Bi
naenaleyh, o işler yapılacaktır. 

BAŞKAN — Doğru tabii, 
Şimdi okuduğumuz 60 ncı madde üzerinde söz 

almak isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. 
Buyurun Orgeneral Şahinkaya. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sa

yın Başkanım, bu madde tabii sivil öğretim kurum
ları ile alakalı. Şimdi buna paralel olarak bizimki 
926 sayılı Kamına göre olacağına göre, bizim ele
manların da zamanı geldiğinde aynı haklara sahip ol
maları için herhalde bir madde koyacağız değil mi 
efendim? 

BAŞKAN — Gerçi askerler ve İçişleri Bakanlığı 
için ayrıca kanun çıkacak. Deniliyor ki, «O kanun
larda hüküm bulunmayan hallerde bu kanun hüküm
leri uygulanır.» Yani yoksa orada bir şey, hazırlan-
mamışsa, bu kanuna onların da dahil olması lazım 
ki; öyledir. Yani, bugün Gühane'den ayrılmış bir 
profesör tekrar müracaat ederse, bu kanun çıktıktan 
sonra tabii - bunu da almak YÖK'ün elinde oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama Gülhane Ka
nununda, bizim askerlik kanununda buna aykırı bir 
hüküm yoksa. 

ORGENERAL TAKSİN ŞAHİNKAYA — İşte 
benim de arzım bu efendim. Yani,, bu hükmün de 
ona mutlaka ithal edilmiş olması lazım. Çünkü, aynı 
öğretim elemanından biri, sivil olan giriyor da, as
ker giremiyor efendim. 

'Buyurun Muzaffer Paşa. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Sayın Başkanım, 926 sayılı Yasada özel 
bir hüküm var : Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subay 
ve assubaylar bir daha dönemezler, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İşte 
o zaman eşitlik bozuluyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Tabii 657 sayılı Kanuna göre, herhangi 
bir nedenle istifa eden sivil devlet memurları ve 
emekli olanlar tekrar dönebildiği halde, biz subay
lar dönemiyoruz. Askerliğin tabiatında var. 

BAŞKAN — Yalnız onu düzelteceğiz. Yani, Gül
hane istiyor şimdi; ama yeni bir kanunla düzenleye
ceğiz. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ben 
de bunu zapta alınsın diye söyledim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Kendi kanununda düzenleme yapmadık
tan sonra bundan istifade ile dönüş yapamazlar. 

BAŞKAN — Öyle, çünkü 926 buna mani. 
Zaten bu kanun yayımlandığı tarihten sonra me

riyete girecek. Bundan evvel emekli olmuşlara tatbik 
edilemez bu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkam) — Bir geçici hüküm koymadığımız sürece 
imkânsız efendim. 
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BAŞKAN — Tabii, onun için ayrı bir kanun ge
tireceğiz. Geçici maddelerde de buna ait bir kayıt 
yok zannediyorum. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Yani bu kanun çıktıktan sonra ay
rılıp da, tekrar dönenlere yapabiliriz; ama bundan 
evvel ayrılmışları alamayız. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu madde yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren uygulanacak efendim. 

BAŞKAN — Tabii. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O da 

yalnız bu üniversitelere ait olacak, bizim muvazzaf 
subaylara değil. 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHİNKAYA — Yal
nız öğretim elemanlarına. 

BAŞKAN — Yalnız öğretim üyelerine. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — O zaman bunu iyi tartışmak lazım. Gül-
hane'ye verdiğimiz bu hakkı diğer subaylar da iste
yebilir. 

BAŞKAN — Onu o zaman konuşuruz. 
Efendim, 60 ncı madde üzerinde başka söz al

mak isteyen?.. 
'Buyurun Sayın Milli Eğitim Bakam.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkanım, bu «Yükseköğretim Kurumuna Dö-
nüş»te daha önce tek bir paragraf vardı. Bu (a) pa
ragrafında şöyle ifade ediliyordu, yüksek malumla-
irıınız: «Herhangi bir siyasi paırtiye» demiştik. Hal
buki buna yeni bir ilave yaptılk, «veya bunların çe
şitli yan kuruluşlarına» diye bu büyük bir yenilik 
oldu ve bu iki madde paralel hale geldi. Aksi tak
dirde, üye olarak iki çeşit üye oluyordu; birisi siyasi 
hiayattan dönenler, diğeri iıse girme yasağına uymuş 
olanlar meselesi idi. Bu şekliyle bize de çok uygun 
geliyor. Şimdi 60 ncı madde ile 59 ncu mıadde yeni 
şekli ile birbirinin paralelinde ve aynı statüde yeni 
dönüşlere 'imkân veriyor diye düşünüyorum. 

Bir mahzur telakki etmiyoruz; arz ederim. 

(BAŞKAN — Buyurun efendimi, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi 

bu sıkıntılı devrede ayrılmış olanlarını üniversiteye 
tekrar dönmesini halletmek istiyorsak gayemiz bu 
ise evet; ama devamlı bir hüküm getirtiyorsak, bun
dan sonra herkes istediği zaman ayrılacak, canı sı
kıldı, tekrar dönecek... 

30 . 10 . 1981 O : 1 

IBAŞKAN — Ama buna Yüikıseköğretim Kurulu 
karar verecek; 'kadrolarda boş varsa, 

ORGENERAL NIURETTİN ERSİN — İstisma
ra uğrar gibi geliyor bana bu., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —> Bir profesörün dö-
nebilmesi için mutlaka boş bir kadro olması lazım., 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Öğ
retim elemanı» diyor, sadece profesör değil., 

IBAŞKAN — Tabii, doçent de var. Şimdi her 
sene zaten imtihanlar açıyor; eğer açtığı imtihanda 
kazananlar kadroları dolduruyorsa, zaten dışarıdan 
almaz; ne diye alsın?. Dolduramadı, o esnada da 
dışarıdan birisi de müracaat etti, «ben buna hazı
rım» dedi, kadro da boş, omu alabilecek. Belikti de al
maz; Yükseköğretim Kurulunun 'kendi kararına bağ
lı bu. Hiç koymayabiliriz de, nihayet kaç kişi ola
cak; bir 'kişi, üç kişi, beş kişi olacak. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Fakat Sayın Başkanım, '657 sayılı Kanunun 
92 noi maddesi aynı paralelden 

IBAŞKAN — Veriyor, onlara veriyor, buna nüye 
vermeyelim? Kıymetli birisi ayrılmıştır, pişman ol
muştur; mesela, çocuğu yüzünden ayrılmıştır, sonra 
şartlar değişir, dönebilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, o birkaç kişi için önemli değil 

ORGENERAL NEJAT TÜMER — Ama Yük
seköğretim kurulu ile alakası yok efendim, 

IBAŞKAN — Var. «Bu kanun çerçevesi içerisin
de» diyor. Bu profesörlerin, doçentlerin tayinlini 
YÖK yapıyor. Onun için «isterseniz değişitiırel̂ m» de
dim. «Bu kanun hükümleri çerçevesi» yerine, onu 
silelm, «başvurular üzerin© Yükseköğretiinı..&.> 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sayın Başikanımi', 
müsaade ederseniz «kanun çerçevesıi)» kalsın efendim, 
çünkü başka vasıflan da var onunı, 

iBAŞKAN — «Kanun çerçevesinde Yükseköğre
tim Kurulunun kararı ile tekrar yükseköğretim ku
rumlarına dönebilirler» dersek daha garantili olur. 

.Bu şekli file (b) fıkrasını bir daha okuyalım,, da
ha açık olması için onu ilave ettik. 

>«b — Yükseköğretim kurumlarımdan, mahkeme 
veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak 
üzere, herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan 
öğretim elemanları, 'başvuruları üzerine bu kanun 
hükümleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 
fcararı l e tekrar Yükseköğretim Kurumlarıma döne
bilirler j», 
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BAŞKAN — Daha muhkemi oldu şimdi. 
Efendim, 'başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
60 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iEsikıi kanundaki 60'ın 61 olması hakkımda Genel' 
Sekreterimiziinı bir önergesi var, okutuyorum : 

Mili Güvenlik Konseyi »Başkanlığına 
Yükseköğretim Kanun Tasarısının 27 Ekim 1981 

günü görüşülen «Oylama» ile ilgili 60 ncı maddesi
nin 61 ncii madde olarak düzenlenmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Mili Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

•BAŞKAN — Efendim, eski 60 ncı madde oylan
mıştı, hatırlatmak ıiçin okutuyorum : 

Oylanışa 

Madde 60. — 'Bu Kanunda sözü geçen jüri ve ku
rullarda, her üye oyunu kabul veya ret yokuylla ver
mekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. 

Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurula
rın toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan 
fazlasıdır. 

•Bütün kurularda kararlar töpilantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile alınır. 

Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hail
lerde, dördüncü turda oy çokluğu «sası uygulanır. 

BAŞKAN — Okunan ıbu maddeyi oylamıştık. 
Şiımdli 60 ncı madde olarak oyilianan ıbu maddenin 

61 olarak düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
ibul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

ıŞimdi 62 nci maddeye geldik, zaten orada kal
mıştık... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli GüVen-
liik Konseyi Genel1 Sekreteri) — Sayın Balkanım, mü
saade ederseniz 45 nci madde üzerinde bir tekriri 
müzakere talebimiz var. 

İBAŞKAN — Efendini, 45 ncii maddenin tekriri 
müzakeresi hakkında Mili Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreteri Orgeneral Necdet Üruğ'un bir önergesi 
var. 

Evvela, 45 ncii maddemin tekriri müzakereye alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Ka
bul edenler... Kalbul! etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

önergeyi okutuyorum : 

MİH Güvenlik! Konseyi1 Başkanlığına 
27 Ekim 1981 günü görüşülerek oylanan Yüksek

öğretim Kanun Tasarısının 45 nci maddesinin ilişik
teki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Necdefi ÜRUĞ 
Orgeneral! 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Yükseköğrenime Giriş : 
Madde 45. — 
a)' Yükseköğretim kurumlarına giriş için; 
(1) Yükseköğretim kurumlanna girme niteliği 

kazanmış tüm öğrencilere, ortaöğretim kurumlarını 
bitirdikleri tarihten itibaren 'altı yıl içerisinde üç, 

i(2) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup da 
tekrar sınava girmek isteyenlere bir, 

(3) iBu kanunun 44 ve 49 ncu (maddelerine göre 
ders başarısızlığı ınedehiiyle yükseköğretim kurumla
rından ilişiği kesilenlerden, ortaöğretim kurumlarını 
bitirdikleri tarihten itibaren altı yıl geçmemiş ve yu
karıdaki (2) nci bentteki sınava girme hakkını kulan-
mamış olanlara bir, 

(4) »'Bir yükseköğretim kurumunu bitirip de başka 
bir bilim dalında öğrenim yapmak isteyenlere ise 
yukarıdaki bentlerdeki kısıtlamalara bağlı kalmadan 
iki, 

Sınav hakkı tanınır. 
Ib) Yükseköğretim kurumlanna öğrenci seçimin

de, adayların ortaöğretim süresindeki başarı düzeyi, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 
saptanacak yöntemle tayin edilir ve ek bir faktör ola
rak dikkatte bulundurulur. 

Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren aday
lar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrı
lacak kontenjariliara, tercih ve puanları gözönünde 
tutularak yerleştirilir. 

iBAŞKAN — Evet, (bunu izah eder misiniz Ko
misyon olarak. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, daha önce 
sunulan metinde, malûmları, yükseköğretim kurum
larına giriş sınavlarında öğrencilere, ortaöğretim ku
rumlarını bitirdikleri tarihten Mbaren 6 yıl içinde 3 
sınav hakkı tanımıyor, bu süre içerisinde bir yüksek
öğretim kurumuna kayıtlı olup tekrar sınava girmek 
isteyen öğrencilere ise 1 sene sınav hakkı tanınıyor 
idi; .iki alternatifli idi... 

BAŞKAN — ©unda bir değişiklik yok, gene ay
nen getiriyorsunuz... 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 

Bunda düğer alternatifler yer almamış idi. Yemi 
maddelerde belirtilen, yanli yalbancı dil hazırlık öğ-
sunulan metlinde, Ibir de yükseköğretim ıkurumlarmı 
kazanarak kaydolmuş, ancak gerek 44 ve 49 ncu 
maddelerde belirtilen, yani yabancı dil hazırlık öğ
renimlinden dönmüş veya 44 ncü maddede uyumsuz
luk nedeniyle o öğretim kurumuna girememiş öğ
rencilere bir hak daha veriyor İki ancak bu hak da, 
ortaöğretim kurumunu bitirdiği tarihten itibaren 6 
yıl geçmemelk kaydıyla. İkinci fıkrada, bir yüksek
öğrenim 'kurumuna 'kayıtlı iiken tercihini yapıp başka 
bir yükseköğretim 'kurumuna bir daha girme hakkı 
var 'idi; bu tercihi de kullanmamış olacak; çünkü 
uyumsuzluğu varsa orada onu gidenhiş'tir diye dü-
şünlülerek, bir hak daha verilecek. 

Ayrıca bir de, yükseköğretim kurumlarım' bitir
dikten sonra emekli olmuş veya herhangi bir neden
le devletçe veya kamu kurumlarınca meslek içi hiz
met medeniyle ıbir başka lihtisas dalında eğitim öğ
retim yapmasına gerek duyulan parsıonel© de, bu kı
sıtlamalara bağlı kalkınmadan herhangi bir zamanda 
iki defa sınava girme hakkı böylece düzenlenmiştir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi G'enel Sekreteri) — 4 noü fıkra ile 
Harp Okulu mezunlarına imkân tanınmaktadır efen
dim. 

ıBAŞKAN — O halde ortaöğretimi Iblitirdİfcten 
itibaren 6 yıl içerisinde 3 defa imtihana girme hak
iki var; bu gene, aynen duruyor. ıBir yükseköğrenim 
kurumuna girdi; fakat ıbeğenımedi veya intibak ede
medi, başka bir yere geçmek işitiyor, oma da bir im-
töihan halkkı daha tamıldık. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) :— Gene 6 yıl için
de. Bu ssns girdi, beğenmedi, gelecek sene... 

ıBAŞKAN — Hayır; bu ikinci fıkrada. 6 yılı aşa
maz zaten; Çünkü IkaKaınımış o. Bu ısene girdi, beğan-
medi yahutda iki sene okudu, başka bir yere girdi; 
ona da bir hak tanıyoruz; eskiden de bu böyle idi. 

Şimdi, girdi, muvaffak olamadı, ilişiği kesildi. 
Mesela hazırlık sıınifına girdi muvaffak olamadı; 
«Demıek ki, ben burayı bitiremeyeceğim, lisan kaibii-
liydtim iyolk» dedi. O halde, yeniden bir üniversite 
iimltihanına girecek, başlka ,bir dal seçecek kendisline; 
ona da 6 yıl içerisinde olmak şartı ile bir imtihan 
(hakiki tanıyacağız. Bu, yeni geliyor. 

Ondan sonra, «'Bir yükseköğrenim kurumunu bi
tirip de, başlka bir bilim dalında öğrenim yapmak 
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iisteyenllere ise, yukarıdaki kısıtlamalara bağh kal
madan iki sınav hakkı tanınır...» Bu da yalnız; Harp 
Okulu için değil; mesela, İktisadi ve Ticari İlimleri 
bitirmiştir, bir de Siyasal Bilgileri bitireyim dedi 
ı(olur a, iki fakülteyi bitirenler var böyle) ona da iki 
limtihan hakiki tanıyoruz. Bunda arltılk 6 yıl falan 
mevzuulbahls değilı 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Gü
venlik Konseyi Gendi Sekreteri) — Çünkiü, 6 yılda. 
zaten üniversiteyi bitirir. 

•IBAŞKAN — Tabii, zaten üniversiteyi bitirmiş 
olacak o, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Harp 
Okulu talebesi, bir ıpiyade subayı, «iBen de gireceğim» 
diyebilecek mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır. 

ıBAŞKAN — Harp Okulu yükseköğrenim olduğu 
için... Şimdi, Harp Okulunu bitirdi... Nereye göndere
ceğiz biz onu? Mesela, mühendis yapacağız; ona (ilki 
defa imtihan halkkı tanıyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İM giriş halkkı tanını
yor, herhangi bir zamanda girebilir; yüzbaşılıkta ve 
üsteğmenlikte... 

BAŞKAN — Yahut hukuka sokacağız. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 

kendi isteği mevzubahistir. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaadesini alırsa 
tabii; kendi isteği ile de girer. 

BAŞKAN — İBizim ayrı kanunlarımız var, bizden 
müsaade alacaktır tabii. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet. 
Orada 'bir şey olmasın da. 

BAŞKAN — Yok olamaz; bizim askeri kanunla
rımız ayrı tabii, 926 sayılı Kanunumuz var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, is
ter ve biz müsaade etmesek dahi, «Benim hakikim 
Var; giderim» derse diye sordum. 

ıBAŞKAN — Diyemez. 
Sayın Başkaynalk, sizin bu Ikonudaki ıg'örüşünüz ne

dir?... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı) — Aslinda, 926 sayılı Kanunda yasalk var. 
Buna rağmen kendileri özel okuyorlar; 'biz bilahara... 

BAŞKAN — Ama, devam mecburiyeti yoktu da, 
ondan okuyorlardı; şimdi devam mecburiyelti var. 
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Nasıl gider? Gidemez. Şimdi hepsine devam mecbu
riyeti koyduk. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani be
nlim endişem, Harp Okulu talebesi, son zamanlara ka
dar, gözü dışarıda olarak geliyor; burnu ben endişe ile 
karşılıyorum daıiima, 

926 sayılı Kanunda, filvaki bir müsaade konmuş; 
ama, bu kanunda da böyle bir şey var; buraya da aca
ba böyle bir 'şey koysak uygun olur mu?... 

BAŞKAN — 'Biz kendi' kanunumuzla hallediyo
ruz onu. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Halihazırda 926 sayılı 
•Kanunda, Baışkaynak'ın da ifade ettiği gibi, zaten 
mani hüküm var; müsaadesiz okuyamaz. 

BAŞKAN — Onu yürürlükten kaldırmıyoruz. 
'ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Üniversitede oku
mak Silahlı Kuvvetlerin müsaadesine bağlıdır» diye 
bir kayıt koymak mümkündür. 'Bu şeklide okumak 
Silahlı Kuvvetlerden müsaade almak kaydıyla müm
kündür. Böyle bir şey konulabilir, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK '(Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dalire 
Başkanı) — Sayın Başkanım, 926 sayılı Kanunun 14 
ve 23 noü maddesinde Silahlı Kuvvetler hesabına oku
yabilme imkânı vardır. Kendiliğinden bir üniversiteyi 
bitirme (imkânı yoktur. Bu itibarla, okumalarına imkân 
yoktur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bir öğren
ciyi hâkim yapmak 'istersek, nasıl karşılarız; mühen
dis de olabilir, belki başka teknik dalarda da olabilir.. 

'BAŞKAN — Onlara da iki defa halk tanıyalım hiç 
değilse. Tabii, o gene 926 sayılı Kanun'a göre bizim. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Dalire 
Başkanı) — 926 sayılı Kanunun 14 ve 23 ncü madde
lerinde Silahlı Kuvvetler hesabına okuma şansı var; 
onun dışında mümkün değili; tabii, sivilken okuyan
lar ayrı; 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Mutlaka 
komutanının müsaadesini almalı, öyle insanlar var ki, 
hâkim olmak istiyor; ama onun hâkim olmaması ge
rek 

BAŞKAN — Onu zaten kanun men' ettiği gibi, 
bir de Gemdkuırmayım emirleri var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Komu
tanımın dileğine bağlı kalması lazım. ' 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karariar Dai
re Başkamı) — Efendim, kendi bildiğime sıınıf değiş
tiremiyor; fakülteyi bitirmiş olmasına rağmen, mah* 
zuru varsa hâkim sınıfına geçmesinde, zatı âlinizin 
müsaadesine tabi, 

BAŞKAN — Nitekim 15 tanesini aldık, birçok
larını aıtaadık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onda 
açıklık oümıamasımı temenni ediyorum da, onun için 
söylüyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkamı) —•• Yallinız efendim, 357 sayıh Kanun özel 
bir hüküm getirmiş... 

IBAŞKAN — Evet, üsteğmenliği bitirimce... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re 'Başkanı) — «Kendi hesabınla okuyanlar» deyimi
ni kullandık; ancak, «Kuvvet Komutanınım müsaa
desi ile de» ibaresi var, 

IBAŞKAN — Tabii, o seçecek, «uygundur» di
yecek, akademiye giriş gibi bir belge dolduracak, on
dan sonra onlar imtihana girebilecek; yoksa herkes 
giremeyecek ı 

!Bu yemi önerge üzerinde, 45 n'Ci madde üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı?., 

'Buyurun efendim. 
ÎMİLLÎ EĞİTİM 'BAKANI HASAN SAĞ

LAM — Sayın Başkanım üç nokta üzerinde du
racağım müsaadenizle. Bir tanesi, daha önce 46 mcı 
madde görüşmeler yapılırken harçlar kısmında «bir 
yükseköğrenim programını!» diye ifade etmiiştik; bu
rada, «kurumu» diyoruz, «bir yüksek öğretimi kuru- ^ 
munu bitirip de» diyoruz. Kurumu sözü üzerinde 
daha önce bir görüşme yapılmıştı; 46 ncı maddede, 
«programımı» demiştik; tensip ederseniz, burada da 
«program'inı» diye alalım. 

BAŞKAN — Doğru; «kurumu», «programı» 
olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Komseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz, teknik bir husus; fakülte değiştirmeyi 
icabettiriyor konu. Bu imtihan hakkından bahsedi
yor. öbürü için, yami lisanstan lisansüstüne geçmek 
i^in ayna fakültede bir imtihana girmiyor; kendisi 
tayin ediyor ve o fakülte içinde aldığı notlar dikka
te alınmak suretiyle onun master yapıp yapmaya
cağıma karar veriliyor. Bu bir fakülte değiştirmeyi 
'gerektiriyor; hukuktan! 'iktisada, Harp Okulundan, 
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übbtiıyeye... O bakımdao «kurum» tabiri kuıll'anilmış-
tır, Çünkü İmtihana girecektir, İmtihana girme hak
kını elde edecektir .ı 

(BAŞKAN — Öteki de öyle idi, 46'yı okuyalım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven

lik Konseyi Gendi Sekreterli) — öbürü öğrenıimıd'ir; 
aldığı, programdır. 

BAŞKAN — 46'nın harçlar tamını) okuyoruz: 
«Blir yüıkselcöğrenliım programımı bitirdikten sonra 
ikindisine katılanların harcı Devletçe karşılanmaz,» 
Yani, fakülteyi, hukuku bitirdi bu çocuk, harcım 
Devlet verdi. Ondan sonra, bir de İktisadi ve Ti
cari llimller Akademisine -kendiliğinden girdi, de
vam ©diyor. Olmaz ya bu, çünkü müsaade alması 
lazım, devam mecburiyeti olduğuna göre; yine bu 
programdan 'kastımız o idi. Hatta ben, «bir yüksefc-
öğrenlim kurumunu biltiren» diye kuJlanalıım dedim; 
o zaman, «bunun tabiri programdın» dendi; yani, 
kasıt okulu 'bitirmektik* 

IMİLLİ EĞİTİM «AKANI HASAN SAĞ
LAM — İkisi birbirinıin aynı olduğuna göre, ya 
«kurum» ya «programı» diyelim; ilkfeinıdtenı birini 
kullanalım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (İMili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burası ta
mamen kurum olur. Çünkü, başka bir fakülteye gir-
mek bahis konusudur burada, O bakırndan eğer ge
rekirse 46 ncı maddeyi değiştürmek lazımdır. 

İBAŞKAN — Yanli «programmıı» demeyelim; 
ama ona da «kurumu» diyelim^ 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet; ama burada 
mutlaka «kurum» kufanılmıalıdıır, 

(BAŞKAN — O hailde, teknik tabir, «program» 
dendi o zaman; onun1 içlin Mili Eğitdım Bakanımız 
o 'bakımdan haklı. Ya ona «program» diyelim yahut 
buna da «kurum» diyelim. 

O halde, 'bir kere 45 imdi maddede gayemiz kuru
mu tûtürmdc ise, «kurumu» olarak kalsın; 46 ncı 
maddeyi tekrar konuşmak için tekriri müzakere ka
rar* almamız lazım. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İsteri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) —> Efendim, madde metnii, «Her yıl öğ-
rendilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorun
da bulundukları;» diye başlııyor; yukarıda önce «kü
rüm» deyimi var, «n aşağıda da «program» deıylimi 
var. 

BAŞKAN — Şimdi 45 ndi maddeyii konuşuyoruz. 
45 noi maddede «program» değil, «kurumu» olarak 

kalması lazım. 46 ncı maddeyi sonra konuşacağız. 
Başka söz isıteyen var mı? 
IMtLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— İMneistai arz edeyim Sayın Başkanım. 
Şimdi, subaylıarımiEin da bu şekilde harç bölü

müme eğer mütalaa edilirse ve girdikleri kabul edi
lirse bu paragrafta, simidi 46'nın münakaşa edilen bö
lümünde hatırlatmayı uygun bulurum; para öder, 
Devlet ödemez. Eğer Devletten ödenmeyi arzu edi
yorsak k!i, «Devletçe karşılanmaz» diyoruz, Iburaıya 
bir elastikiyet getirmek lazım. Özür diliyorum, 46 ncı 
maddeye dönüşü iarzu etmiyorum; ama buradaki mü
nakaşa da o yere geldi, bellki atlayabiliriz; o yönüy-
lıe, «'ikincisine katılanların harcı Devletçe karşılanmaz» 
deyince, üsteğmen imtihanı kazanınca, parasını da 
kendisi öder, ıbu hüıfcmıe göre. 

BAŞKAN — Onu orada konuşuruz; şimdi 45 indi 
maddeyi konuşuyoruz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bunu hatırlatayım dedim bu meyaoda Sayın Baş-
kanıım. 

/BAŞKAN — O halde 45 nci madde üzerinde baş
ka diyeceğiniz yok. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—• 45 ndi maddede (b) paragrafı içlin bir maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Efendim, (b) bendinde, «Yükseköğretim kurum
larıma öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süre
sindeki başarı düzeyi öğrendi Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından saptanacak yöntemle tayin edi
lir ve ek bir faktör olarak dikkatte bulundurulur» 
denliyor; aynen okudum. Kanaatimce, karanlık bir 
madde. Burada önemli olan, puan tüaıvesidir ve pu
an ilavesi olduğuna göre ortaöğretimde aldığı numa
raların da sonuçlarıdır. Tensip lediliiırse, ibitr önerge İle 
şu şekilde maddenin değiştirilmıesM teklif ediyorumı: 
45 (b) «Yükseköğretim kurumlarına öğrenci ıseçtiımlian-
de adayların ortaöğretim süresindeki başarıları öğ
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezli tarafından sap
tanacak yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir vte 
Yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına 
'ökleniirj» 

Burada esas Komisyon maddesinıde eklemliyor; 
tama nereye eklendiği, kime eklendiği belli değil. O 
yönüyle, tensfip edilirse, bu şekilde bir değişikMk 
önergesi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ama, sizin bu önongentiz, yalnız 
(b) nin birinci fıkrası içlin ondan sonrası Adin 'bir şey 
demıemişsliriiz. önergenizde, «(fo) fıkrasının ekte sun-
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duğum şekilde değiştirilmeslimi arz ve teklif edenim» 
diyorsunuz; yalnız birindi fıkrası... 

IMÎLLÎ EĞÎTÎIM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— (b) nin bininci fıkrası. 

iBAŞKAN — O zaman olur ,onu öyle düzellte-
llim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (IMffi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu lilbare 
tamamen Altam Günalp ile mutabık kalınarak hazır
landı. Kendisini nasıl tatmıin ©der, düye konuştuk, 
bu ışeklüde yazdı; «©izıi tatmlin edecek şekil budur» de
di. Bmaenaileyh, bu tekinlik terimdir; bizim bunun üze
rinde bir mütalaamız yoktur; nasıl değiştirilıirse ay
man ittiba «deriz; ancak, Altam Günalp'ım bize ıdlilktıe 
ettirdiği tenim budur. , 

İBAŞKAN — «...başarı düzeyi Öğrendi Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından saptanacak yöntem
le tayin edilir ve ek bir Iakıtör olarak dikkatte buium-
•durullıur.» 

Açık değil* karanlık bir ifade, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MUM Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseköğretim Ku
rumuna öğrenci seçiimtode...» 

İBAŞKAN — Bu da öyle diyor; '«Yükseköğretim 
kurumlarıına öğrenci sedimimde adayların ortaöğre
tim süresindeki başarıları öğrendi Seçme ve Yerleş
tirme Merkezi tarafımdan saptanacak yöntemle ek bir 
puan olarak tespit edi'llir ve yükseköğretim kurumları
na giriş sınav puanlarına eklenir» 

IMÜLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, şöyle oluyor; mesela, çok müna
kaşasını 'yaptık:... 

İBAŞKAN — Biliyorum., mesela 100 üzerinden 
20, yahut... 

(MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— 20 ilave ediyor, 200 puan aHmaşsa 10 ilave ediyor, 
'210 oltuyor onunki; puan ilavesi olbyor. Yanlış bir 
anlam çıkmasın, faktör 'ilavesi filan değil tabii, doğ
rudan doğruya puan ilavesıL 

İBAŞKAN — Ama o yazdırmış bunu da böyle. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Belki olabilir buyurdukları gibi; doğrudur. Ben 
blmliyorum; fatoalt benlim görüışüım|e uymuyor; ben 
onun için arz ediyorum». 

iBAŞKAN — Bu daha açık. iEk bir faktör»... 
Nedir o faktör? Puan mıdır, nedir, değil mıidlir, Ibel-

/ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — Bet
ili değil. O güder, başkası ©ellir, baş% türlü davranır; 
sonra başkaları gelir... 

IMÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Saptanacak yöntemle...» deniliyor. O yöntemi 
kendisli bilir; biz puan istiyoruz. 

'BAŞKAN — ıBiz puan işitiyoruz, evet. 
O önergenin baş kısmına yenliden okur musunuz. 

/Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
45 nci (maddenin (b) foemdıiınıiım birimci fifcrasımım 

aşağıdaki şekilde değiştürilmesM arz ederim., 
IHasan Sağlam 

/Mlilli Eğitim Bakanıı 
/Madde 45 — (fe) bendi birindi fıkrası: 
Yükseköğretim kurumlarınla öğrendi seçiminde, 

adayların ortaöğretim süresıinıdeki başarıları, Öğren
di Seçme ve Yerleştirme Merkezli tarafımdan (saptana
cak yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yük
seköğretim kurumlarına giriş snav puanlarıma ekle
nilir. 

İBAŞKAN — Evet, bu tfb) bendinin birinci fıkra
sı. Şimdi, ikindi fıkrasını da okutuyorum, o gene rnııev-
out. 

,«b Bendi İklimdi Fıkra : 
lOrtaöğretim kuramlarını birindiıllMe bitiren aday

lar, ikenıdlileri idin yükseköğretim kurumlarında ayrı
lacak kontenjanlara, tercih ve puanları gözönümde 
tutularak yerleştirilir.» 

iBAŞKAN — 'Bumda bir değişiklik önermıiyoirsu-
muz ,omu kabul ediyorsunuz... 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efendim. 

'BAŞKAN — Tamam. 
Şimdi, bu 45 nci maddenliın (b) bendimin birindi 

fıkrası üzerinde değişikliği lübtiva eden Mili Eğitim 
Bakanımızın önergesi üzerinde başka söz almak iste
yen var mı?.. Yoktur. 

Önergeyi oylarımıza sumuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edülmıiştir. 

Şlimdi, Genel Sekreterlimizin sunduğu 45 mcıi mad-
'denlin tümümü bu değişifcllikllie beraber oylarınıza su
nuyorum : Kabul 'edenler... Etmıeyemilleır... Kalbul edil
miştir. 

O halde, 45 hdi madde tekriri müzakerede bu şe
kilde değiştirilmiiştir ve Genel Sekreterimizin öner-
gesıinto (b) fıkrasının 'birinci bendi yalnız, değişik ola
rak kabul edilmiştir. 

46 oca ımaddenliın tekriri müzakeresi gerekiyor, 
tabir bakımımdan; onun içlin 46 nci maddenin tekri
ri muzak'ereslini oylarımıza sunuyorum : Kabul eden
ler.., Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 
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46 ncı maddenin san Mirasımda, «Bir yüıkısdüöğ-
reriim programını bittirdikten sonra likindisıine kaitılıan-
lların harcı Devletçe karşı'lanımaz» diyor. 

'Buradaki «Yülksekıöğrenıim programını» ibaresii-
nıin «yükseköğretlim kurumunu» şekHimıde düzidiflirne-
siinii istliyorisun<uz, 'değil imli? 

MİLLİ EĞMiM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efanıd'im, «Öğreniim programını» dieği dıe, 
«Bir yükseköğretlim kurumunu» şıekliinıde olmaısını 
tensıiplierinlize sunuyorum. 

'BAŞKAN — Evet. Ayrıoa, buradaki ifadeden 
Harp Okulunu bittirip subay dlımıuş kişıileriin, bir 
ünliversiiteye girmesi 'hallimde, ikindi bir fakülteyi oku
yacağı için, «kemdisıi öder» anlamı çıkar. «Silahlı Kuv
vetliler mensupları hariç» sekilimde bir şıey demek 'lazım 
oraya. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, biz 
düşündük bunu, şöyle kabul ettik : Ek bir tahsil için 
gönderilecek. Evvela kendisinin isteği gerekiyor ve 
kendisi de istekli, çünkü zorla göndermiyoruz. Hâ
kim yetiştirmek istiyoruz, sınıf değiştireceğiz, kendisi 
istiyor. Ek bir bilgi alacak; hiç de bir iş yapmayacak, 
dört sene hukuk fakültesine gidecek; Devletin bütün 
imkânlarını kıta subayı gibi ona vereceğiz... Binaen
aleyh, dedik ki, el insaf; buna katlanan, bu parayı da 
versin. Hiçbir mesuliyeti olmayacak, dört yıl Devlet 
onu besleyecek; o da çıkarsın cebinden masraflarını 
versin. Öbür tarafta kıtada, kıta subayı güneşin, yağ
murun altında, şurada burada bölüğün peşinde ko
şacak; öbür yüzbaşı, üsteğmen dört senede hukuk fa
kültesini bitirecek, döndükten sonra da hâkim olacak; 
o kıtanın meşakkatini terkedecek. Binaenaleyh, buna 
talip olan, lütfen parasını versin, oraya gitsin; Dev
let buna bir şey vermesin. Bu noktadan hareket ede
rek böyle düşündük; ama buna gönlümüz elvermedi; 
ki ta subaylarının çektiği çevri meşakkati dikkate ala
rak, giden, parasını versin dedik. Talip olan verir. 
Sonra efendim, Devlet çoluk çocuğuna bakıyor; tayın 
bedeli vs., hepsini alıyor; başka hiçbir işi yok; çan
tasını alacak çıkacak evden, akşam çantasını alacak 
evine gelecek, bir de Devletten ayda 400 lira, 500 lira, 
ne ise, 1 000 lira harç alacak... Bunu düşünerek biz 
koymadık; ama takdir Yüksek Konseyindir. 

BAŞKAN — Anladım. 
Daha evvelden veriliyor, muydu, Muzaffer Paşa? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Efendim, biz Silahlı Kuvvetler hesa

bına okuduğumuz için, Milli Savunma Bakanlığı ödü
yordu. 

Şöyle bir hüküm var efendim : «Hizmet yüküm
lülüğü, karşılık verilen tarafından ödenir» diyor. 926 
sayılı Kanunun 113 ncü maddesinde, bu tür okuyan 
kişilere hizmet yükümlülüğü veriyoruz ayrıca. Fa
külteyi dört yıl okumuşsa, dört sene daha onun mec
buri hizmetine ekleme yapıyoruz, yani 19 yıl hizmet 
verdikten sonra istifa edebilir, emekliliğini isteyebi
lir. Bu itibarla, Devlete mecburi hizmet yükümlülü
ğü getiriyor. Çünkü, ileride, «Ben bu parayı öde
mem» der. 

BAŞKAN — Yükümlülük, mecburi hizmet koyu
yoruz ona, dört sene daha fazla hizmet ediyor; oku
duğu süre kadar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Özel kanunda gösterilebilir efendim, ayrıca bura
da koymaya herhalde gerek yok; yalınız değinülımesiınide 
fayda var. 

BAŞKAN — Buraya bunu koymaya gerek yok; 
çünkü, eskiden de böyle idi; ben hatırlarım üsteğ
menken, vaktiyle böyleydi, benim hâkim arkadaşla
rım vardı: okudular, para vermediler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Bizim haberimiz olmazdı zaten efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, Milli Savunma verdi. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır vermez efen
dim, subaya vermez efendim, şimdiye kadar verme
miştir sanıyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Fakülte dekanlığı, kimler okuyorsa bir 
yazı ile Milli Savunmaya bildirirdi; orası da bizim 
harçlarımızı yatırırdı; bizim hiç haberimiz olmazdı. 

BAŞKAN — Tabii, Milli Savunma yatırır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 

yükümlülük konusu... 
BAŞKAN — Hayır, subay olarak okuyanlar da 

var. Kitap paraları var, şu var, birçok şeyler var. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— General Feyzioğlu iyi hatırlıyor, ben verdim diyor, 
veriyormuş subaylara Milli Savunma. 

BAŞKAN — Şimdi, fakülte ve yüksekokullarda 
okuyan teğmenlerimiz var, masraflarını Milli Savun
ma veriyor, kitabını, her şeyini veriyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kitabı verilir tabii; 
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bu, akademide de verilir; kitabını verecek tabii; tale
belik masraflarını veriyor. 

BAŞKAN — Şimdi, «Akademiye girenin bütün 
masraflarını siz veriyorsunuz» derse?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da-
re Başkanı) O da eğitim sahasından uzak kalıyor. 

BAŞKAN — Bunu sonra düşünelim, buraya koy
maya gerek yok, bu maddeye koymaya gerek yok; 
özel kanunlarında onu hallederiz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSlN — Efendim, 
müsaade ederseniz, espriyi ortaya koyarsak, mesele 
kendiliğinden anlaşılıyor. Gayemiz şu : Biz, hâkim 
subaylarımız, kıtayı tanıyan subaylardan olsun, diyo
ruz; bu, bir istek bizim için. Dışarıdan aldığımız ar
kadaşlar, genellikle, Silahlı Kuvvetler içerisinde arzu 
ladığımız seviyede olmuyorlar; tabii istisnalar hariç, 
onlar için bir şey söylemiyorum - genellikle kıtadan 
yetişmiş hâkim subayın kıta ile ilişkileri daha yakın
dan olduğu için, kararlarında, icraatlarında daha ya
kın oluyor. Mesele buradan geliyor. 

Şimdi bu fikri bırakırsak, o zaman zaten Necdet 
Paşanın dediğine ben de katılırım. Yani, istemiyo
rum, demin de söyledim zaten, «Sen kendi kenJire 
olamazsın» diye; bu yönünü teşvik için bu fikre ka
tılıyorum. Yani, bu bizim seçmemiz ve o niteliklin 
haiz olan kişilere verilecek. Yoksa herkesin buradan 
kaçıp gitmesi için de değil. O bakımdan, onu teşvik 
için ve hele de bir şey veriliyorsa, bir mecburi hiz
met de konuyorsa, o zaman tabii ki, Devletin... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— İki yükümlülük birden geliyor o zaman subaya. 
Devletin yükümlülüğünü kaldırmak lazım yasadan; 
yükümlülük getiriliyorsa, o zaman bu harcı ödemez. 
Devlet öder; o yükümlülüğü kendisi öder. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — EfemdÖlm, madde metmıi laıyıman şöyffie : 
Bu borç, isteyen öğrenciler için borçlanma, ileri ta
rihte ödeme koşulu ile «... veya hizmet yükümlülü
ğüne karşılık Devlet tarafından ödenir.» Bizimkilere 
hizmet yükümlülüğü öngörüyor. Aksi halde, buradan 
da faydalanır, vermek istemez, vermezler. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, halen su
bayları gönderip de verdiğimiz hizmet yükümlülüğü 
meri mevzuatımıza göre yapılan yükümlülüktür. Bu
nun maaşını veriyoruz, okutuyoruz, bir burs gibi. Bu
radaki, öğrenim masrafına katılmaktır; buradaki yü

kümlülük ayrı. Sayın generalim onu beraber tutu
yor; ikisi ayrıdır, onu tebarüz ettirmek için arz edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, biz hâkim yetiştire
ceğiz. Ne dedik : «Subay olsun, ondan sonra yetişti
relim» dedik; yoksa sivillerden alırız, hiç masraf yap
madan. Pekâlâ hukuk fakültesini bitiren bir çok kim
se var; nitekim, yedek subaylardan alıyoruz, hiçbir 
masraf yapmadan. Kendi kendine okumuş; gelmiş, 
yedek subaylığını yapmış, ondan sonra müracaat et
miş; hâkim olarak alıyoruz; ama bunlardan memnun 
olmadık; «Silahlı Kuvvetler içinden gelmediği için Si
lahlı Kuvvetleri tanımıyor» dedik. Bir senelik yedek 
subaylıkta da tanıması mümkün değildir. Onun için 
karar aldık Şûrada; «Üsteğmen olsun; iki sene hizmet 
etsin, ondan sonra hukuk fakültesine girsin ve hâ
kim çıksın» dedik. Biz mecbur ediyoruz şimdi bunu. 
Kaldı ki, biz aynı zamanda dış ülkelere de subay gön
deriyoruz; dış ülkelere tahsile subay gönderiyoruz; işte 
Deniz Kuvvetlerimizden her sene kaç tane subay gön
deriyoruz; Hava Kuvvetlerimizden pilot gönderiyoruz; 
Kara Kuvvetlerimizden kurslara gönderiyoruz. Onla
rın parasını vermiyor muyuz? Dünya kadar döviz ve
riyoruz. Orada veriyoruz; burada vermemek olmaz. 
Tabii ki, bunu Devletin karşılaması lazım. 

Sonra üsteğmenler için de biz açık tutuyoruz; «is
teyen müracaat etsin» diyoruz; müracaat ediyor, on
ların arasından seçim yapıyor kuvvetler. Onları, hu
kuk fakültesi giriş imtihanlarına sokuyoruz; kim kaza
nırsa onları gönderiyoruz. Yani, o, bununla ilgili de
ğil, o kendi kanunlarına göre işlem yapar, bu mad
de, Silahlı Kuvvetlere teşmil edilemez tabii. 

O bakımdan, bu haliyle kalsın.. 
Yani, şimdi, 46 ncı maddenin tekriri müzakeresi 

neticesinde son fıkradaki «programı» kelimesinin «ku
rumu» olarak ve «yükseköğrenim» kelimesinin de 
«yükseköğretim» olarak düzeltilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bu şekilde düzel'tiş yapılacaktır. 

Şimdi 62 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
özlük Hakları : 
MADDE 62. — Üniversite öğretim elemanları ve 

üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer gö
revlilerin özlük hakları; bu kanuna göre, bu kanun-
r '• belirtilmeyen hususlar Üniversite Personel Kanu
nuna, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hu
suslar ise genel hükümler çerçevesinde düzenlenir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
lîsteyen var mi' elfendSim? Buyurun. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS
IC AYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve1 Kararlar 
Daire Başkanı) — Efendim bu «düzenlenir» kelime
si muğlak ıbir ifade. Uygun görürseniz madde met
ni, «Üniversite öğretim elemanları...» şeklimde olsa da
lla uygun olacak. «Düzenlenir» denilince sankü yenli b(ir 
düzenleme getiriliyor anlamı çıkabilir. 

İBAŞKAN — O zaman şöyle olacak: «Üniversi
te öğretim elemanları ve ülst kuruluşlar ile üniver-
si'Celerıdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hak
ları bu kanuna göre, bu kanunda belirtilmeyen hu
suslar Üniversite Personel Kanununa, Üniversite Per
sonel Kanunumdan bulunmayan hususlarda genel hü
kümler uygulanır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hulkuk İşleri, Kanunlar ve? Kararlar 
Daire Başkanı) — Vakttiyle, 'biz biraz daha kısa yaz
mıştık; amıa konuyu yenli baştan ele alimayalım, «dü
zenlenir» kdimıesiıni değiştirelim.; 

BAŞKAN — Umumiyetle, «genel hükümler uy
gulanır» tabiri geçiyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Bundan maksat şu, aslında: «öz
lük hakları bu yasaya, bu yasada ıbulunmıayanlar, 
Üniversite personel yasasına, bunda dahi yoksa ta
bii ki, 657 sayılı Kanundakli hükümlere göre uy
gulanacak; maksat bu, 

«Düzenlenir» denildiği zaman, yeni bir düzen
leme getirileodk izlenimini veriyor. 

Bendeniz daha basite irca ederek şöyle düşün-
müş'türnı: «Üniversite öğretlim elemanları ve üst ku
ruluşlar ile, üniversitelerdeki memur ve diğer görev
lilerin özlük haklarıma ilişkin bu kanunda belirtil-
meyen hususlarda Üniversite Personel Kanunu ile 
genel hükümler uygulanır.» 

iBAŞKAN >— Bunlda bir değişiklik yok; 
«Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluş

lar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin 
ölzük hakları bu kanuna göre; bu kanunda belirtiil-
meyan hususlar, Üniversite Personel Kanununa, 
Üniversite Personel Kanununda,, bulunmayan husus
larda ise genel hükümler uygulanır» şeklinde. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Hakları» olmaz 
talbili, «haklarında» olacak. «Özlük haklan çerçeve
sinde uygulanır.» diyelim... Bu kanuna göre, bu ka
nunda hüküm yoksa, Üniversite Kanununa göre; 
burada 'da hüküm yoksa, genel hükümler uygulanır 
diyelim. 

BAŞKAN — Zaten burada «özlük haklan» ya
zıyor, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Getıel Sekreteri) — «Özlük hakları dü
zenlenir» diye yazıyor. İşte oraya, «genel hüküm
ler uygulanır» diyelim.; 

İBAŞKAN — Dalha evvel varmış... «Genel hü
kümler uygulanır» denmiş; sonradan değişıtlirillmıiş o. 
Onu okur musunuz, ilik metni; 

«Özlük hakları : 
Madde 62. — Üniversite öğretim elemanları öz

lük haklları konusunda bu kanunda belirtilmeyen 
hususlarda Üniversite Personel Kanunu, ülst kuru-
ruluşlarla üniversitelerdeki memur ve diğer görevli
ler hakkında bu kanun ile Üniversite Persomenl Kanu
nunda hüküm bulunmaması hallinde genel hükümler uy-1 

gulanır.» 

BAŞKAN — •«Yükseköğretimi kurumları öğretim 
elemanlarının özlük halkları konusunda bu kanunda 
belirtilmeyen hususlar yükseköğretim personel ile 
diğer görevliler hakkında bu kanun ile Yükseköğre
tim Personel Kanununda hüküm bulunmaması ha
linde genel hükümler uygulanır.» 

Sağdaki ile soldaki metin arasındaki farkı an
layamadım ben.; 

Şimdi sağdalkini okuyorum!: «Üniversite öğre
tim elemanlarının özlük halkları konusunda bu ka
nunda belirtlilmıeyan hususlarda Üniversite Personel 
Kanunu; üst kuruluşlarla üniversitelerdeki memur 
ve diğer (görevliler hakkında bu kanun ile Üniver
site Personel Kanununda hüküm bulunmaması ha
linde genel hükümler uygulanır.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Farklı Raşkanıım.; 
Birincisine göre, evvela üniversite öğretim atanan
ları hakkında bu kanunlar uygulanıyor; ondan sonra, 
üniversitelerde bulunan üst kuruluşlar ve diğerleri 
hakkında yine aynı kanunlar zikrediliyor. Durum 
(böyle öldüğü için, aynı kanunların uygulanacağı 
fcfcnisıeler bir araya getirildi; personelin hepsini bir 
araya topladık ve madde başına aldık efendimi: Üni
versite öğretim elemanları, üst kuruluşlarıyla, üni
versitedeki memur ve görevliler hepsi bu kanuna 
bağlı ve bu kanuna bağlı olmayan, Üniversite Per
sonel Kanununa bağlı; bunlarda da bir şey buluna
mazsa, bunlar hakkında umumi hükümler uygula
nır; fark bu, efendim. 

'BAŞKAN — «Genel hükümler içerisinde düzen
lenir» dersek, «çerçevesinde» demezsek ne olur 
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HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk îtleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Olalblir efendim. 

BAŞKAN — «... genel hükümler içerisinde dü
zenlenir.!» 

•HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — «Düzenleme», yemi bir sistem 
getirme anlamınla geliyor. 

Efenldikn, tensip buyurursanız, «Üniversite öğre
tim elemanları ve üslt kuruluşlar ile üniversitelerde-
Ikii memur ve düğer görevlilerin özlülk halklarına iliş
ildin bu kanunda belirtilmeyen hususlarda Üniversite 
Personel Kanunu ile genel hükümler uygulanır.» 
diyeMirlilz,. 

BAŞKAN — Daha kısa o; yani ihtiyaca cevap 
veriyor; onu yazıp verlir mlisiniz.! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanımı, müsaade ederseniz orada be
nim bir maruzatımı var.: Hep üniversite değil; ka
nunun aslı da zaten Yükseköğretim Kurumu. Bu
radakiler de üniversiteleri kastediyor. Üniversiteler 
yerine, hükümet teklifinde olduğu gibi, «Yükseköğ
retim kurumlan ve Yükseköğretim Personel Kanu
nu» dersek; geçici 14 ncü maddede dıe zaten ga
yet açık olarak, «Yükseköğretimi Kanunu çıkıncaya 
kadar Üniversite Personel Kanunu uygulanır» diyor. 

(BAŞKAN — «Yükseköğretim kurumları...» Ta
bii, öyle dedik çünkü. «Yükseköğretim kurumları 
öğretim demanlarının özlük halkları» demek lazım; 
yani, üniversite değil. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Üniversite değil, evet. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millii Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sizin yükseköğretim 
(kurumları da buna dahil olalbiir mi acaba? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Olacak efendim, talbii efendim^ İleride, YÖK 
bunların hepsini düzenieyeeek diye maddeler geldi; 
onu düzenleyecek,; 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Maaş bakımından, 
özlük hakları bakımından ayrı değil midir acaba? 

MİLLİ EĞlTtiM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendkn şöyledir, ben arz edeyim müsaade eder-
seniiZH Yükseköğretim kurumlarında umumiyetle hiç 
ehliyetsiz hocalar var; ileride biz bunları da pro
fesör yapmak istiyoruz, doçent yapmak istiyoruz ve 
bunun üzerinde çalışıyoruz 'genellikle. Onlar da 
4 yıl; Gazi Yüksek Öğretmen Okulu, 4 yıl1; bir fa

külteyle arasında hiç fark yok; fakat büyük ayırım
lar var sanıyorum ki, YÖK, lileride bunları bir bü
tünlük içerisinde getirecektir. O zaman onların da 
öğretim üyesıi aynı olacak, diğerleri de aynı olacak 
ve YÖK'e bağlanacak. Yükseköğretim paramparça 
'bugün; 'bir üniversiteyi ailıp kurtarmak mana ifade 
eitrniyor artık. 

Tensipleriniz olduğu takdirde, akademileri de 
yüksdköğreıtffirnin diğer kurumlarını da bu şemsiye
nin altına sokmak, yükseköğretimde bütünleşmeyi 
temin edecektir ki, bunun ruhunda bu yatıyor za
ten. 

O bakımdan, tensip edülirise, «yükseköğretim» 
demek uygun olur diye düşünüyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRÜĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, üniversite 
değil, «yükseköğretim kurumları öğretim eleman
ları» diyeceğiz buna. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, öyle diyebiliriz. 

•BAŞKAN — Şimdi bunu değiştirmeye hiç lü
zum yok; okuyorumı: 

«Madde 62. — Yükseköğrenim kurumlarındaki 
öğretim elemanları ve üst kuruluşları ile yükseköğ
retim kurumlarındaki rnömur ve diğer görevlilerin 
özlük hakları bu kanuna göre, bu kanunda bdllirıtiil-
meyen hususlar Üniversite Personel Kanununa...» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yükseköğretim... 

BAŞKAN — Ama halen uygulanan şey, Üniver
site Kanunu; var, mevcut. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, geçici 14 ncü maddede arka
daşlar, düşünımüşler, bunu yazmışlar; «Eğer yüksek
öğretim kurıımlarînda olmazsa, Personel Kanunu 
üniversitelere uygulanır» diyor. 

(BAŞKAN — Olsun. Halen, «üniversite Perso
nel Kanunu»; ismi öyle; ismini değiştirmedik ki... 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ancak, Sayın Başkanım bu madde, asıl madde 
olduğu için, devamlı olacak, ileride değiştirilmeyecek. 
Şöyle 'denmiş geçici 14 ncü maddede efendimi: «Yük
seköğretim Personel Kanunu çıkıncaya kadar 1765 
sayılı Kanun kapsamıma giren yükseköğretim kurum
ları ve ilgili diğer kanunların personel ve özlük hak
larına ilişkin hükümlerinin uygulianmasma devam 
olunur.;» 

(BAŞKAN — Tamam; «devalm olunur» diyor. O 
nedir? Ühiiversitöeler Personel Kanunudur. O halde. 
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o devam ediyor; çıkıncaya kadar o devam edecek. 
Talbdi, liısımıi öyle; değiştirenleyiz o kanunu; orada 
onu değiştkemeyiz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Simidi, ileride çıkacak, bir yasa
ya göre düzenlenmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Sonradan düzenlenecek o. O çık
tığı zaman, zaten, o yürürlükten kalkacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — O zıaman ne olacağı şimdiden 
beli cta&Zi 

BAŞKAN — Talbliıi. Binaenaleyh, o orada kala
cak. 

Simidi tekrar okuyorum!: «Yükseköğretim ku-
rumlarınldaki öğretim; elemanları ve üst kuruluşlar 
ile yükselköğretim kurumlarındaki memur ve diğer 
görevlilerin özlük halkları bu kanuna göre, bu ka
nunda bdirtiltoneyen hususlar Üniversite Personel 
Kanununa, Üniversite Personel Kanunumda bulun
mayan hususlarda ise genel hükümlere göre uygula
ma yapılır.» 

«Genel hüküm çerçevesinde düzenlenir» değil, 
«...genel hükümlere göre uygulama yapılır.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Yalnız, Sayın Bakanım ifade bu
yurdukları gibi, ileride çıkacak yasa, üniversite per
sonel yasası olmazsa, bv mıadde ıbiraz şey olur. 

BAŞKAN — Ne Meyim ben, ne olacak onun 
ismi? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Aynı şey, aynı şey olacak. Zannediyorum ki, ay
nen yükseköğretim ibunun olduğu için, bunun ya
sası..? 

BAŞKAN — Ama, o çıkıncaya kadar, uygula
nacak olan bir kanuni var, halen. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Geçici maddede ufak Ihir değişiklikle koyabili
riz. 

BAŞKAN — Koyamayız; geçici maddeyle o ka
nunun ismini değiştiremeyiz. Yani, ne numarasını 
değiştirebiliriz, ne ismini değiştirebiliriz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—«Yükseköğretim kurumları personel yasası çıkın
caya kadar, Üniversite Yasası uygulamaya devam: 
olunur» dersek, olur efenldiım, 

BAŞKAN — Burada bunu dersek, ne zararı var 
İbunun? Bir zararı yok,] 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— (Efienıdim, asıl maddedir, halbuki, ileride, değişe
cek;; 

BAŞKAN — Yöo, değişmez, değişmez. O Üni
versiteler Kanunu değişti mi, 'bu da kendiliğinden de
ğişir- zaten. w •*"•'$ 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu madde1 de yü
rürlükle bildikte tatbik edilecek bir maıddedür efen
dim. Yani bu madde die, hemen uygulanacak mad
delerden bir tanesi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Şimdi efendim, üniversitenin per
soneli Üniversite Personel Yasasına bağlıdır. «Yük
seköğretim kurumu» defytimi kulandığımız zalman, 
Bakanlığa bağlı olan yükseköğretim kurumları da, 
Üniversite Personel Kanununun kapsamına girer. 
'Binaenaleyh, değişmeyen bir yasa olduğuna göre, 
halen var olan bir yasa olduğuna göre, burada «Üni
versite Personel Kanunu» dememiz gerekiyor. 

IBAŞIKAN — Onu dememiz lazımı; ben de onu 
diyorulm. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Üniversite Personel Kanunu de-
değişiirken belki oraya bir madde getiririz. Diye
lim ki, bunu numarası 2500 offidu; «2500 sayılı Ka
nundaki Üniversite Personel Kanununun ismi filan 
olmuştur» deriız.ı 

'BAŞKAN — Çünkü, halen, «o kanun çıkacak 
mı, çıkmayacak mı; kalbul edilecek mıi, edilmeyecek 
mi?» bilmiyoruz. Simidi yürürlükte olan bir kanun 
var: Üniversülte Personel Kanunu.; 

Simidi, 62 nci maddeyi bu dü^eltimtiş şekliyle 
bir «falıa okutuyorum : 

Özlük Hakları; 
Madde 62J — Yükseköğretim kurumlarındaki 

öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile yükseköğ
retim kurumlarındaki memur ve diğer 'görevlilerin 
özlük halkları bu kanuna göre, bu kanunda belirtil
meyen hususlar Üniversite Personel Kanununa, Üni
versite Personel Kanununda 'bulunmayan hususlar
da ise genel hükümlere göre uygulalma yapılır.» 

IBAŞKAN — Baştaki «göre» yti de çıkarsak olur. 
«...göröVlilerin özlük hakları bu kanuna, bu kanun
da belirtilmeyen hususlar Üniversite Personel Ka
nununa, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan 
hususlarda ise genel hükümlere göre uygulama ya-
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pılır.» Buradaki «göre», hepsine binden olur; yuka
rıdaki «ıgöre» fazla oluyor. O «göre» yi silersek 
daha güzel oluyor. 

Şimdi bir dama dkuyun. 
* «Özlük halkları; 

Madde 62J — Wkseköğretirn kurumlarındaki 
öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile, yükseköğ
retimi kurumlarındaki memur ve diğer görevlilerin 
özlük hakları bu kanuna, bu kanunda belirtilmeyen 
hususlar Üniversite Personel Kanununa, Üniversite 
Personel Kanununda bulunmayan hususlarda ise 
genel hükümlere göre uygulama yapılır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ( M I Güven
lik Konıseyii Genel Sekreteri) — Çolk özür dilerim 
'efendilim : «...hakları» kelimesi ile gellıen cümle «uy
gulama yapılır» diye bitiyor; orada bir şey var efen
dim. «... özlük halkları... hükülmlere göre uygulama 
yapılır.» Aradakileri çıkartırsak, böyle oluyor efen
dim. «...haklarına ilişiklin...» desek? 

IHÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — «...; haklarına ilişkin hususlarda» 
veya «... halkları konusunda» deseik... 

BAŞKAN — Olur, «'konuşumda» diyeiim; «... öz
lük hakJıarı konusunda...»1 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk îşileri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Bu, «yükseköğretim kurumu» 
deyiminin içine, MM Eğitim Bakanlığa, diğer Ba
kanlıklara bağlı yüksekokullar da girecek. Halbuki, 
eski metin, ümiiverslite öğretlim üyesiinli kapsama almiıştır 
ve Üinversiite Personel Yasası da omları kapsamaıktadır. 

Şimdi 'kapsamı genişlettik. «Yükseköğretimi ku
rumu» deyimime Milli Eğitim Bakanlığıma, bir baş
ka bakanlığa bağlı yüksekdkull&rı koyduk. Onların 
elemanları da bu 'kanunun kapsamına girecektir. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Girecek efendim, Şimldfi, genlel hükülmılier uygula
nır; Üniversite Yasası oygullanımaız, Genel hüküm'lıer-
de üç tane kademe var. ıBu kademenin bir tanesi bu 
kanun, ikincisi Üinversiite Yasası, o da olmazsa genel 
hükümler. Diğer yükseköğretim kurumları, Üniiver
slite Yasasında yerini bulamazsa, kemdi genel hülküm-
Derini uyguıkyaealk ve oma göre karar verecek; bunun 
içerisinde bazı hüküımfer varsa, omu uygulayacak. 

BAŞKAN — Onlar zalten açıkta kalmayacak; 
ibir üniversitenin çatısı içline girecek.-

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — ıBelki dışarıda kaılacakj 

/BAŞKAN — Hayır, YÖK ona karar verecek. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hulkulk içlileri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başlkanı) — Belikti YÖK dışarıda bırakır, ba
zılarını; bunu 'bilmekte yarar var. 

İBAŞKAN — Olsun, üç tane alternatif koyduk 
Iburaya. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başlkanı) — Komlisyonun getirdiği metinde, 
ümivdrslite öğretim üyelerine, Üniversite Personel Ya
sasını uygulamak; bunun içim hüküm bulunmadığı 
zaman, 657 sayiilı Kanuna göre işlem yapmak esası 
vardı. 

Sayım Bakanın ifade biçimlimde, tüm yükiseköğ-
retim kurumlan girdiler. Yani, üniversiteye bağlı 
olmayan 'bakanlıklara bağlı olan yüksekokullar da 
girdüler kamun kapsamına. Oradaki öğretim eleman
ları, omların üst kuruluş düzeyindeki görevlileri... 

iBAŞKAN — Halen onlar neye göre alıyorlar? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— 657 sayılı Yasaya göre; genel hükümler efen
dim, zaten genel hükümler kaydı da var, onu uy
gular. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daıire Başkanı) — Üniversite Personel Kanununa 
ıgöre alirmyori'ar,: 

BAŞKAN — Almıyorlar, 
Şimdi bunu koyarsak, alacaklar mı? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Alamazlar efendim. 657'ye aittir ve Üniversite 
Yasasında hüküm bulunmadığı takdirde genel hü
kümler uygulanacaktır; bugünkü duruma göre, ge
nel hükümlere girecektir. Bu yasaya göre alamaz 
efendim. Bu yasa, şimdiki haliyle üniversitelere mu-
zaaf bir çerçeve kanunu mahiyetinde; ileride olur 
da, açıklanırsa, o zaman alalbilir. Bu kanunda olan 
hüküim, bizim 'yükseköğretim kurumlarını tamamen 
kapsamına almıyor; almayınca, bu kanun uygula
namıyor. Üniversite Yasasında da bir hüküm yok 
kendileri içim; onu da alamaz, genel hükümlere ta-
Ibidir. Zaten omun için kanun üç kademeli basamak 
ge'tjrmiş; kanun ona da vaz etmiş. Bence hiç tehli
ke yok efemdainı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Özür dilerim, bir 
şey söylemek istayorumv Maliye Meslek Okulundaki 
bir öğretmem, «Üniversite Personel Kanunuma ıtalbtt-
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yimı» diye...; Biraz şüpheli... Danıştaya gidip, gelir
ler. O bakımdan, bana da biraz şüpheli geldi. 

BAŞKAN — Pekti, YÖK toplanıp, hangi fakültelerin 
hanıgi üniversite çatısı içerisinde, hangi yükseköğ-
rerüm kurumlarının üniversite çatısı içerisine girece
ğine karar verecek, Kanar verinceye kadar bunlar 
yine eski statüsüne devanı edecek. O halde, «Üni
versiteliler Kanununa göre» dersek, simidi burada ya
zıldığı gibıi, «Üniversite öğretim elemanları» dersek, 
ileride o fakülteler üniversiteler içerisine girerse za
ten alır. Almazsa, YÖK üniversitelerin içine sokmaz
sa, o zaman ataaz.t 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Zaten şiimldi de allm'az. 

BAŞKAN — Ama, simidi «yükseköğretim ku-
rumlanmdaJki» dersek hepsi binden girer, o doğru
dur, hepsi girer, Danıştaya gider, «Biz yükseköğre-
tîm kurumuyuz» derler hepsi birden alırlar. «Üni
versiteye bağlı değiliz; ama yükseköğretim kurumu 
demiş burada derler. ' 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseköğretim ku
rumu» efendim. 

BAŞKAN — özlük hakları?... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-

İlik Konseyi Genel Sekretörii) — Kanunun 3 ncü 
maddesi statü olarak yükseköğretim kurumunu ka
bul etmiş. «Yüksekokul, belrffli bir mesleğe yüınie-
lifc eğitim ve öğretilme ağırlık veren bir yüksek eği
tim kurumudur» demiş efendim, onu söylemiş. Sta
tü alarak onun içinde; ancak, «personel, Üniversi
te Kanununa tabii mi, değil mi?» onu bilmiyorum. 

BAŞKAN — Değil. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İsleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Balkanım, müsaade eder 
imlisiniz? 

MM Eğitim Bakanlığının Yabancı Diller Yük
sekokulu var. Buradaki öğreta elemanları ne do-
çentitLr, ne profesördür; ama orası yükseköğretim 
kurumudur. «Oradaki öğretim üyelerimiz, eleman
larımız, üst kuruluşlardaki memurlarımız Üniversite 
Yasasına bağlıdır» dediğimiz zaman, Üniversite Per
sonel Kanununun sırf üniversitelere hasren ödediği 
birtakım yan ödemeleri.» 

BAŞKAN ~ Hepsini alırîar. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk Agteci, Kanunlar ve1 Kanarlar 
Daire Başkanı) — Örneğin, öğretim üyelıerane % 40 
tazminat öder., 

TURGUT TOKER (îhttiısas Komisyonu Üyesi) 
Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) — Alırlar efen
dim. 

BAŞKAN — Sizin hukuk müşaviri de «alır» 
diyor, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK >(Hulkuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — İzim verirseniz, «Üniversite» de
yimime sadık kalalım. 

BAŞKAN — "Ünıiversiitie tabirine sadık kalalım. 
Çünkü, dediğim gilbi biz buna «üniversite» dersek, 
eğer YÖK o fakülteleri, o yüksekokulları üniver
site çatısı içerisine alırsa mesele zaten kalmayacak; 
ama çatısı içerisine alıncaya kadar hiç olmazsa şu 
statüyle devam etsin istiıyoruz.ı 

(MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim tensipleriniz. Yalnız, burada yükseköğ
retimli zaten mili eğitim sistemli içinde ortaöğretime 
dayalı, en az 1 - 2 yıl ve 3 yıl da olabilir, yine onun 
kapsamı içerisine...-

BAŞKAN — Aîdık, bir şey demiyorum; ama 
özlük haklarına razı mısınız? Alsın mı? 

IMÎLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Hayır, almasın. 

IBAŞKAN — O halde?... 
IMÎLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Biz de işitemiyoruz da; bu kayıtlar içerisinde 
ayrı hüküırrJerıe talbi olduğu iÇin alacağını sanmı
yorum efendim^ 

IBAŞKAN — Böyle derse*: ahr. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Ben almasına razı değilim efendimi. 

BAŞKAN — O zaman, yine eskiden yazıldığı gi
bi, «Üniversite öğretim elemanları ve üslt kuruluşla
rıyla, ümversi'teleıldlekl memur ve diğer görevlilerin 
özlük hakları konuşumda...» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen-
dilm, buraya üç tane «için» kelimesi koyalım, eğer 
bu kanunu ıdeğiışltirmliıyorsak̂  Müsaade ederseniz 
okuyayım: «'Üniversite öğretimi elemanları ve üst 
kuruluşlarıyla, üniversitelerdeki memur ve diğer gö
revlilerin özlük halkları için bu kanun, bu kanunda 
belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Ka
nunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan 
hususlar için ise genel hükümler uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu da olur. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Çün

kü, bunda çok zorlanıyoruz efendim; «için» 1er bu 
işi hallediyor. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAJK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daiiıre Başkanı) — Bir açıklık geıtiriıyor efendim, 

BAŞKAN — Şlimdli 62 nci maddeyi Sayın Şa-
ıhıinfcaiya'nın söylediği gibi biir defa daha okutuyo-
rulmı: 

«Özlük Hakları Madde 62. — Ünıiversi'tö öğre
tim elemanları ve üs!t kuruluşlar ile, üniversiteler
deki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için 
bu kanun, bu kanunda bdirtilmeyen hususlar için 
Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel 
Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hü
kümler uytgulanır,» 

Şilmdli bu konuda başka söz alimalk isteyen var 
mı efendim? Ydkitur. 

iMaddeyi bu şeklîyle oylarınıza sunuyorum: Ka-
Ibül edenler... Etmeyenler... Kaibuil ddillmiştir. 

63 ncü maddeyi okuyunuz. 
Siciller : 
MADDE 63. — Üniversiteler, fakülteler, enstitü 

ve yüksekokullar ile bunlara bağlı kurumlar'da gö
rev alan öğretim elamanları, memur ve diğer perso
nel file öğrencilerin sıicMeni gen/elı hükümlere göre ve 
Yükseiköğretüm Kurulu tarafından tespüt ©dilecelk 
©sasılara göre tultulur. Her türlü atama, yükselme, 
akadtemlik unvanların kazanı'Iması ve diğer özlük iş
lerinde bu siciller esas alınır. 

BAŞKAN — Maddenin düzenlenmesinde bir nok
sanlık var* 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İlk geçen «Göre» ke
limesi fazla efendim. «Genel hükümlere göre ve Yük
seköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek esaslara 
göre» deniyor. 

Müsaade buuyrursanız, birinci «göre» yi çıkar
talım. 

BAŞKAN — Hayır, madde okununca sanki bir 
şey noksanmış gibi geliyor. İki tane «ile» geçiyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sayın 
Başkanım, «ile» yi «elemanları» ndan sonra koyalım. 
Ondan sonra, «memur, diğer personel ve öğrencilerin 
sicilleri» diyelim, virgül koyalım oraya. 

İBAŞKAJN1 — Yukarıdaki! «ile» yi çıkartmak lâ
zım, 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet. 
IBAŞKAN — Yukarıdaki «ile» yli çıtoartmak lazım. 

yüksekokullar, bunlara bağlı kurumlarda görev alan 
öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğ
rencilerin sicilleri genel hükümlere ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tespit edilecek esaslara göre tutu
lur.» 

Hem genel hükümlere göre, hem de onun tespit 
edeceği esaslara göre; öyle mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bir birlik, beraberlik gelsin 
diye efendim., 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde «enstitü» yok. 
KURMAL ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — «Estitü» ve «öğrenci» yoktu 
Sayın Başkanım. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — .• 
«Diğer personel» denmiş; öğrenci kısmını koymuşlar. 

Sayın Başkanım, şöyle yazılabilir: «Üniversite, fa
külte, enstitü ve yüksekokullar ile bunlara bağlı ku
rumlarda görev alan öğretim elemanlarımın, mıemurlianın 
ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri, genel hü
kümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit 
edilecek esaslara göre tutulur.» 

Orada, «elemanları» kelimesi yarım kaldığı için 
o hafifletiyor. «Elemanlarının», «memurların» de
mek gerekir., 

BAŞKAN — «Her türlü atama, yükselme, akade-
mlifc unvanların kazaniması ve diğer özlük işlemle
rinde bu siioilîer esas alınır» kısmit, aynen kalacak. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Affedersiniz efendim, 
şimdi farkına vardım; bir şey unutulmuş: «Üst ku
ruluşlar..,!» YÖK, teftiş kurulu, denetleme kurulu, 
yerleştirme kurulu... 

BAŞKAN — Onlar sağdakinde de yok. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Noksan yazılmış. Öz
lük haklan ile ilgili maddede var, «Üniversiteler, fa
külte ve yüksekokullar ile bunlara bağlı kurumlarda ve 
üst kuruluşlarda.,..!» şeklinde. 

BAŞKAN — O hem Hükümet tasarısında yok, hem 
de Komisyonun hazırladığı metinde de yok, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İkisinde de yok efen
dim; «Üsit kuruluşları» unutulmuş. 

Osman Paşanın söylediği bir şey de var efendim: 
«Yükseköğretim Kurum ve kuruluşlarında» deyince, 
ne ünıiversiiıteyi ne de başka bir şeyi zikretmeye lüzum 
yok. YÖK'de, bütün üniversite ve fakültelerin hepsi 
içine girer efendim. 

BAŞKAN — O zaman hiç saymayalım, öyle ya
palım. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii efendim, «Yük
seköğretim Kurum ve kuruluşları;» deyince, hepsini 
kapsar* 

BAŞKAN — «Yükseköğretim Kurum ve kuruluş-
larında görev alan Öğretim elemanlarının, memur ve 
diğer personel ile öğrencilerin sicilleri genel hükümlere 
ve yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yö
netmelik esaslarına göre tutulur»; değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet. 

ıBAŞKAN — Ondan sonra devam edecek: «Her 
türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanıl
ması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alı
nır.» 

k<Üst kuruluşları» sona mı alalım, başa mı koya
lım? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yükseköğretim Kurum 
ve üst kuruluşlarında. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Üst kuruluş başa alınırsa açıkta kalıyor eefndim. 

BAŞKAN — «Yükseköğretim Kurum ve üst ku
ruluşlarında.,,!» Ama sanki kuruluşlar üste bağlı oldu 
şimdi böyle yazarsak. «Yükseköğretim kurum ve 
kuruluşlarında;» demek başka, «Yükseköğretim kurum
larında ve üst kuruluşlarda» demek başka. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven-
llik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama Yükseköğretim 
rumları ve üst kuruluşlarda..< 

BAŞKAN — Ama Yükseköğretim Kurumunun da 
kuruluşları var.ı 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yönetmueıllik: maıddasiın-
Kurumunun dışında efendim. Fakültesi, senatosu, yö
netim kurulu, hep yüksek. 

BAŞKAN — Bence «Yükseköğretim Kurum ve 
kuruluşlarıyla üst kuruluşlarda» demek lazım. 

ıMİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, şöyle de olabiliyor: «Yükseköğretim 
üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında.» 

BAŞKAN — «Yükseköğretim ve kuruluşlarıyla üst 
kuruluşlarda». 

Şimdi şöyle oldu: «Yükseköğretim Kurum ve ku
ruluşlarıyla üst kuruluşlarda görev alan öğretim ele
manlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin 
sicilleri genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu ta
rafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tu-
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tulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvan
larım kıazaınıüıması ve 'diğer özlük liş'lıamllıeniode bu slictilı-
lıer ©sac alıınrr.» 

«... tespit edilecek esaslara göre» demişsiniz siz onu, 
burada «yönetmelik» dedik, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Selkrötetni) — Yönetmellilk madde-
ısiinde yazılllmıış efendim, var. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 65 nci maddede yazılıydı. 

BAŞKAN — Buraya da koymuş olduk bunu,, 
ı«... Hazırlanacak esaslara göre» de denir; yani 

«ynetmeliği» çıkarırız biz buradan. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Olabilir efendim. 
Maddeyi değişik şekliyle okutuyorum : 
Siciller 
Madde 63. — Yükseköğretim kurum ve kuruluş

ları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim eleman
larının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin si
cilleri genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu ta
rafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre 
tutulur, Her türlü atama, yükselme, akademik un
vanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu 
siciller esas alınır. 

BAŞKAN — Şimdi 63 ncü maddenin düzeltilmiş 
bu son şekli üzerinde söz almak isteyen var mı? Bu
yurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Başkanım, Komisyon lüt
federse «özlük işinden» neyi anlıyor, açıklasın, onu 
hiç olmazsa bir tutanağa geçirelim. Atamayı getir
dik, yükselmeyi getirdik, neymiş özlük işlemleri? 
Zapta geçmesi açısından. 

ıBAŞKAN — Şu «her türlü atama, yükselme, aka
demik unvanlarım kazanılması ve düğer özlük istem
lerinde»... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — «Atamada dikkate alacağım» di
yor, «yüselmede alacağım» diyor, «akademik un
vanları korumada alacağım» diyor; «diğer özlük işi» 
deyince acaba neyi kastediyor? 

BAŞKAN — Evet, buyurun.. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — Bunların dışında Sayın 
Başkanım, belge vermek, yeterlik belgesi veya her
hangi bir hususta yapılabilecek, üniversitenin kendi 
bünyesine özel ve özgü neler ise, onları tadat ede-
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cek. Sadece «atama, yükselme ve akademik un
vanların kazanılmasında» diye tadat edilmesin; bu 
konuda yapılabilecek diğer (işlemler varsa, diğer öz
lük işlemleri, onlar takip edilir ve dikkate alınır diye. 

BAŞKAN — Ama işte «atama» yi koyduk, «yük
selme» yi koyduk, «akademik unvanların kazanıl
ması» nı koyduk. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti
sas Komisyonu Başkanı) — Hizmet içi eğitim, yurt 
dışıma gidip gelme, bilimsel kongre ve konjferaınıs- j 
lara, yurt dışında katılma veya üniversiteyi temsil et
me vesaire gibi çeşitli şeyler olabilir, 

BAŞKAN — Yani maaş filan değil? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel ıSakreteri) — Jüri teşkil ©time, 
eser tetkikleri gibi bazı şeyler efendim. 

BAŞKAN — Yani kastınız bu, maaş filan de
ğil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Komisyonun beyanı açıklık 
getirmiş oldu. «Maksadım maaşını kesmek değil, 
disiplin cezası vermek yani hapsetmek veya göz hapsi 
vermek değildir, şunlardır» dedi. Tutanağa geçmiş 
oldu, arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka söz isteyen var mı?,. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
64 cü maddeyi okutuyorum : 
İzinler : I 

MADDE 64. — Öğretim elemanları yıllık izinle
rini öğrenimıe ara verilen zamanlarda kullanıabıiMdıer. 
Bunların diğer izinleri ile memurların izin işleri 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağlı
dır. 

Rektör, iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanın
dan, diğer yönetîcifer lise hır üst makamdan alır. 

Üniversitede görevli herkes, ancak, bağlı olduğu 
disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir. 

BAŞKAN — «Rektör iznini Yükseköğretim Ku- I 
rulu Başkanından alır; diğer yöneticiler ise bir üst 
makamdan alır» dedik. Dekan mesela rektörden mi I 
alacak? Yönetici midir şimdi öğretim elemanları? I 
YÖK Başkanı kimden izin alacak? I 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sizden alacak. | 
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BAŞKAN — Zaten YÖK Başkanı hiçbir yere gir
medi, Devlet Başkanı gibi bir adam oldu o şimdi. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Mlili Eğitim Balkanından alacak. Çünkü şöyle efen
dim, bir madde var: Milli Eğitim Bakanı eğer top
lantıya girerse başkan oluyor. Başkan olunca da izin 
verebilir, 

BAŞKAN — Onu da oraya koymak lazım, Devlet 
Başkanından gelip almasın izauiınıi yanli. «'Beni o tayin 
etti» diye gelir, oradan alır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hiç de
ğilse onu koyalım da birisine bağlı olsun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
İdari birçok sıkıntıları olacak. Yine Milli Eğitime 
ister istemez gelecek. 

BAŞKAN — O halde, burada biz öğretim ele
manlarının lizünlıeriınü 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine göre yaptık. İznini nasıl alacak 
şimdi bunu bana izah eder misiniz? Mesela; profe
sör veyahut doçent kimden alacak izinini? 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda böyle bir şey yok. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti
sas Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malum
ları üniversitenin yapısı içinde fakülte, fakülteye bağlı 
bölümler ve bölümlerin bölüm başkanları veya fakül
teye bağlı enstitüler, enstitü müdürleri ve enstitü mü
dürlerine bağlı bölümler ve onların içinde öğretim 
üyeleri var. Herkes kendi bölümünden alacak. Öğ
retim elemanları bölüm başkanından bu izni alacak. 

BAŞKAN — Öyle mi o? Bizim kastımız o mu? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Evet, o öyle efendim. 

BAŞKAN — Bölüm başkanlarından mı? Ondan 
mı alacak? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet. Bölüm başkanından izni alacak. 

BAŞKAN — O halde dekandan filan almayacak. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhti

sas Komisyonu Başkanı) — Dekandan sadece belki 
fakülte sekreteriyle bölüm başkanları ve dekanlığa, 
fakülteye bağlı enstitü müdürleri veya yüksekokul 
müdürleri izinlerini alacak. Bir de; malumları, fa
külteye bağlı fakülte sekreterliği var. O sekreter afllır. 
Çünkü o sekreter de diğer merkez teşkilatının âmiri
dir, O da kendi memurlarına izin verir, Arz ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Efendim, burada «ilk disiplin amirinden,» demek 
mümkün, açıklığa kavuşturabilir, 
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' ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üniversiteye derken 
«ancak bağlı olduğu ilk disiplin amiri» diye ayrıla
bilir., 

BAŞKAN — Tabii; «İlk» demek lazım. 
YÖK Başkanını da koymak lazım, rektörden ev

vel; o giderken kime müracaat edecek? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Milli Eğitim Bakan
lığına. Ayrıldığı vakit tabii yerine bir vekil bırakır, 
o vekil de Milli Eğitim Bakanına bildirir. 

BAŞKAN — Bir izin için.., 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, bir izin için 
bunu kanuna koymamak gerekir, efendim. O hürri
yeti muhafaza etsin. 

BAŞKAN — O halde buraya sadece bir «ilk» ke
limesi koyacağız, «ilk disiplin âmiri» şeklinde ola
cak. 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Tensip buyurulursa, bu konuda çıka
rılacak bir yönetmeliğe gönderme yapalım. 

BAŞKAN — O da doğru., 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — «öğretim elemanları yıllık izinlerini 
anca'k öğretime ara verilen zamanlarda kullanabilir
ler. Bunların diğer izinleriyle memurların izin işleri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağ
lıdır. lakı üşlemillarkıe [İlişiklin hususlar ayrıca, tm ko
nuda çıkarılacak yönetmelikte gösterilir» denir, ora
da kimin kime izin vereceği açık açık sayılır. Yö
netmeliği sonradan da çıkarmak mümkün, şimdi yaz-
masak dahi. 

BAŞKAN — Tabii, zaten kanuna göre yönetme
lik her zaman çıkarılabilir. Ama bu kalsın, yönet
meliği ikide birde değiştirirler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — O zaman hukuki tabiriyle, izin verir
seniz; «üniversitede görevli diğer personel bağlı ol
duğu disiplin amirinin izniyle görevi terkedebilir» di
yebiliriz, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Tüm personel» di
yebiliriz, üniversitedeki tüm personel bağlı olduğu di
siplin amirinden izin alır. 

| BAŞKAN — 1 nci fıkra bu personeli kapsamıyor 
mu? Yalnız öğretim elemanları onlar değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Rektörü saydık; «Üniversite görevli 
diğer personel» demek lazım, «tüm personel» değil. 
Tüm personel olursa o zaman rektörler falan da gi
rer. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, burada ta
bii «tümü» diyecek. Aylık izinler bellidir ve bu ko
nu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı ma
lumunuz. 

BAŞKAN — Bu, görevi başından ayrılma mad
desi. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Durmuyorlar, kaçıp kaçıp gidiyorlar; bu o efen
dim. 

BAŞKAN — O halde «tüm personel» denilecek; 
çünkü hepsi dahil izin değil bu. «Üniversitede gö
revli tüm personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin 
izniyle görev başından ayrılabilir.» Ayrı bir şey bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu izin 
durumu Devlet Memurları Kanununa bağlıdır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Üniversite» demeye
lim de «Yükseköğretim kurumları»nda diyelim. 

BAŞKAN — Tabii, «Yükseköğretim kurumlarında 
I görevli tüm personel.» 

64 ncü maddeyi bu düzeltmeyle bir daha okutu
yorum : 

İzinler : 
Madde 64. — Öğretim elemanları yıllık izinlerini 

öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabilirler. On
ların diğer izinleriyle, memurların izin işleri 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağlıdır. 

Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanın
dan, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alır. 

Yükseköğretim kurumlarında görevli tüm perso
nel, bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi 
başından ayrılabilir., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, yük
seköğretim kurumlarındaki personelin, profesör olsun 
veya kim olursa olsun, izin işlemleri burada yok; ya
ni, YÖK'ün içindeki personelin izin işlemleri burada 
yok. 

BAŞKAN — «Rektör, iznini YÖK Başkanından; 
diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alır.» Üst ku-

I ruluşta diyorsunuz yani. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üst kuruluşta evet, 
YÖK Başkanı tarafından tanzim edilir. 

BAŞKAN — O zaman, rektörden evvel koymak 
lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

BAŞKAN — Bunun gayet tabii öyle olması la
zım. Yani, YÖK Başkanından izin almadan gidebilir 
mi oradaki kişiler? Zaten buraya hiçbir şey koyma
dık, çünkü YÖK yalnız 26 kişiyle kuruldu ya, bir de 
onun sekreteryası var. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Genel sekreteryasını ayrıca anlattık. 

BAŞKAN — O sekreterya da var, binaenaleyh 
bunların hepsi yönetmelikle halledilir, Başkaynak'ın 
dediği gibi. Diğer hususlar, yani izin işlerinin yönet
melikle yapılması daha doğru, şimdi YÖK'ün içinde 
başkanından daktilosuna kadar insanlar var, bunları 
nasıl tespit edeceğiz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, daha önce zatıalinizin de 63 ncü mad
dede buyurduğunuz gibi, «YÖK Kurum ve kuruluş
larıyla üst kuruluşlarda» diye o ifadeyi aynen bura
ya alırsak böylece bağlarız. Üniversite profesörleri
nin çoğunluğu bana sık sık gelip dediler ki : «Üni
versitelerde profesörleri, öğretim üyelerini tutunuz, 
başka bir şey beklemeyiniz». Bu, tutmaya yararlı ga
yet açık bir hüküm olur. 

BAŞKAN — O halde bunları koyalım. Rektörü 
koyduk, «îzni YÖK Başkanından, diğer yöneticiler 
ise bir üst makamdan alır» dedik. Ondan sonra «Yük
seköğretim Kurumlarında görevli tüm personel bağ
lı olduğu ilk disipiln amirinin izniyle görevi başından 

ayrılabilir» dedik. Bunun altına koymak lazım o za
man, «YÖK'de görevli personelin izin işleri YÖK 
Başkanının düzenleyeceği bir yönetmeliğe göre düzen
lenir» demek lazım. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, madde 63'deki hükmü aynen ala
biliriz : «Yükseköğretim kurumlarıyla kuruluşlarında 
ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı ol
duğu ilk disiplin amirinin izniyle görev başından ay
rılabilir.» 

BAŞKAN — Yalnız görev başından ayrılma değil, 
izin isteği de var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
YÖK'ün izin işini, (üniversiteler de normal devlet 
dairesi gibi olduğundan) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu içinde şu şekilde özetlemek mümkündür : 
«YÖK izin işini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre yürütür». Çünkü, eğitim ve öğretimle ala
kası yok. Kimisi memurdur, kimisi profesördür. O 
halde hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
bağlıdır. Yani onlar yazın bırakıp gidemezler. Müsaa
de buyurursanız öyle yapalım. 

BAŞKAN — O zaman bu hükmü oraya yazalım. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, şimdi iki başlı oldu, belirlendi. Burada 
iki tane husus var : Birisi normal izin, izne ayrılma; 
bir tanesi de günlük çalışma esnasında bırakıp git
mektir. 

BAŞKAN — Şimdi, birleşime 15 dakika ara veri
yorum. Bu 15 dakikalık ara içinde bu madde yeniden 
düzenlensin. 

15 dakikalık aradan sonra yeniden toplanmak üze
re oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapıanmia Saati : 17.30 

...... 
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İKÎNCt OTURUM 
Açılma Saatti : 17.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MJJli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K.K.K. ve Mili GUvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin jŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güven» Konseyi Üyesi) 
Oramira] Nejait TÜMER (Dz. K. K. ve MÜH Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gıu K. ve Miü Güvenlik Konseyli Üyesi) 

BAŞKAN — ikinci Oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devanı) 

1. •— Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı : 285 ve 285*e 
İnci dk) (Devam) 

»BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde görüşme ya
pıyorduk, bir düzeltme yapılacaktı, o düzeltme yapıl
dı mı efendim?.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yapıldı. 

BAŞKAN — 64 ncü maddeyi yeniden düzenlen
miş şekliyle okutuyorum : 

«İzinler : 
Madde 64. — öğretim, elemanları yıllık izinlerini 

öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabilirler. Bun
ların diğer izinleriyle Yükseköğretim Kurulu bütün 
personelinin ve yükseköğretim kurumları memurları
nın izin işleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine bağlıdır. 

Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, 
diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar. 
. Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlar

da görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin ami
rinin izniyle görevi başından ayrılabilir.» 

BAŞKAN — tik fıkrada, «Bunların diğer izin
leri» denilmiş; «Bunların diğer izinleri» ne demek? 
«Öğretim elemanları yıllık izinlerini öğrenime ara ve
rilen zamanlarda kullanabilirler» dedik; bunların di
ğer izinlerinden kasıt nedir? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, belki ma
zeret izinleri, başka bir izinli sayılma, başka bir ka
mu kurumunda çalışmada izinli sayılma, dış temsil 
izinleri gibi; herhalde onları ifade ediyor efendim. 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI TEVFÎK OD-
MAN (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dairesi) 
— Doğum, ölüm izinleri; bayan memurların doğum
dan önce ve doğumdan sonra aldıkları izinler olabi
lir, kanuna göre. 

BAŞKAN — Peki, biz bunların elini kolunu bağ
ladık; yani, «Yükseköğretim elemanları yıllık izinleri
ni öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabilirler», 
dedik, öyle bir şey olur ki, mecbur olmadıkça falan 
diye bir şey koymak lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Normal olarak» di
yelim. 

BAŞKAN •— «Normal olarak» demek lazım. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Bizim Milli Eğitim Bakanlığında da öyle; fakat 
«normal olarak» ibaresi uygun olur. 

BAŞKAN — Çünkü, öyle bir şey olur ki o tarih
te iznini kullanamaz. Hasta olmuştur, hastalığından 
dolayı da İzine gidememiştir veya o sırada bir görev 
almıştır dışarıda, görev verildiğinden dolayı iznini 
kullanamamıştır. O zaman yıl içerisinde belki kulla
nacaktır. Böyle çok katı olmasın, «normal olarak» di
yelim. 

«öğretim elemanları yıllık izinlerini normal ola
rak öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabilirler...» 

«Kullanabilirler» değil, «kullanırlar» olması ge
rekmez mi? 

«Bunların diğer izinleriyle Yükseköğretim Kuru
lu bütün personelinin...» 

«»Bütün» demeye lüzum yok artık. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bütün» şu bakım
dan uygun oluyor : Bunlar tabii büyük kısmıyla pro
fesörlükten gelecek «Biz öğretim üyesiyiz, üyesiydik, 
ama şimdi aktif değiliz» diyecekler. 

BAŞKAN — «Bırfanaı diğer lizfeJıeriylie Yüksek
öğretim Kurulu bütün personelinin ve yükseköğretim 
kurumlan memurlarının izin işleri 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.» 
«Bağlıdır» değil de «hükümlerine göre yürütülür» di
yoruz. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Yükseköğretim üst kuruluşları» desek Sayın Baş
kanım. 

«Yükseköğretim üst kuruşları» deyince bir de Üni-
versitdenarası Kunul Var; orada bar sekreifcerya var, 
onlar da öğretime tam dahil değil, ikisini de içine alır. 

BAŞKAN — «Yükseköğretim Kurulu» değil de 
«Yükseköğretim üst kuruluşları» mı diyelim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— «Üst kuruluşları» terimi ikisini de alır içerisine. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konteyi Genel Sekreteri) — Üst kuruluş hangisi
dir, Yükseköğretim üst kuruluşu? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yükseköğretim üst kuruluşu : Üniversitelerarası 
Kurul, bir de YÖK oluyor. İkisi oluyor malumları. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yükseköğretim Ku
rulu oluyor. 

BAŞKAN — Bir de Üniversitelerarası Kurul var. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Üniversitelerarası Kurulu söyleyemedik. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yükseköğretim ku
rumları. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O altta kalıyor. Üst kuruluş 2 tane : Bir Üniver
sitelerarası Kurul var... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseköğretim ku
rumları memurları.» Onların hepsini içine alır. 

BAŞKAN ;— Hayır; «yükseköğretim kurulu» de
meyelim oraya «yükseköğretim üst kuruluşları» der
sek hem YÖK'ü içine alır, hem de Üniversitelerarası 
Kurulu içine alır diyor. 

«Yükseköğretim üst kuruluşları bütün personeli
nin», değil mi? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Oradaki «bütün» kelimesi bana faz
la geliyor. «Yükseköğretim kuruluşları personelinin» 
desek içine hepsi girer, «personel» deyince zaten hep
sini ihtiva eder. 

«... kuruluşları personelinin ve yükseköğretim ku
rumları memurlarının izin işleri 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Rektör 
iznini yükseköğretim kurulu başkanından, diğer yö
neticiler ise bir üst makamdan alırlar. Yükseköğretim 

kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün per
sonel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görev 
başından ayrılabilirler.» 

Şimdi 64 ncü madde şöyle oldu; bir daha okutu
yorum efendim, zapta geçsin. 

izinler : 
MADDE 64. — Öğretim elemanları yıllık izinle

rini normal olarak öğrenime ara verilen zamanlarda 
kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile yükseköğretim 
üst kuruluşları bütün personelinin ve yükseköğretim 
kurumları memurlarının izin işleri 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 

Rektör iznini yükseköğretim kurul başkanından, 
diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar. 

Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşların
da görevli bütün personel, bağlı olduğu ilk disiplin 
amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Buyurun. 

TURGUT TOKEL (İhtisas Komisyonu Üyesi -
Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 
yıllık izinlerle ilgili 657 sayılı Kanunun 1Ö2 nci mad
desinde, öğretmenlerin izinleri konusunda Temmuz ve 
Ağustos aylarında ve yaz tatili, sektörel tatillerin
de izin alabileceğine dair hüküm var. Bu sebeple bir 
cümle ile «öğretim elemanlarının izin işleri 657 sayılı 
Kanuna tabidir» desek kâfi geliyor zannederim. 

BAŞKAN — Efendim, «bizi onlarla bir tutuyor» 
derler. «Bizim kanunumuz da ayrı, iznimiz .de ayrı 
olsun» derler. Onun için böyle ayrı olduğu daha iyi. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
64 ncü maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
65 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelikler : 
MADDE 65. 
a) Aşağıdaki huhuslar Yükseköğretim Kurulu 

tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir : 
(1) Yükseköğretim Kurulunun teşkilatı, çalışma 

usulleri, üyelerinin seçimi ve yetkisinde olan seçim 
ve atamalarla ilgili hususlar, 

ı(2) Yükseköğretim Denetleme Kurulunun kuru
luş ve işleyişi, denetleme usul ve esasları ilgili husus
lar, 

(3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 
kuruluşu, işleyişi, görevleri, öğrenci seçme ve yerleş
tirme esasları ve öğrenci adaylarından alınacak kayıt 
ve sınav ücretleri ve bu ücretlerle oluşacak fonun kul
lanılması ile ilgili esaslar, 
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(4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim ku
rumlarında yardımcı doçentlik, doçenlik ve profe
sörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 

(5)j (Öğretim elemanlarının yetiştirilme esasları, 
(6) Haftalık ders yükü çalışma esasları, 
(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin harçları ile 

harçlar konusuna ilişkin uygulama esasları, 
(8) Ders kitaplarının ve ıteflûsıirleroınıiın bastırılma

sında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları 
ile ilgili hususlar, 

(9) Öğretim elemanları, memur ve diğer personel 
ile öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin 
yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve çalışması 
ile ilgili hususlar, 

i(10) Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı 
kuruluş ve birimler tarafından yapılacak bilimsel, 
teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektire
ceği her türlü giderlere ve üniversitelerin inşaat, ma
kine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve 
onarımlarına uygulanacak esaslar, 

(11) Öğretim elemanları; memur ve diğer per
sonel ile öğrencilerin sicilleri ile ilgili hususlar, 

(12) Bu kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu
suslar. 

b) Aşağıdaki hususlar Üniversitelerarası Kurul 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir : 

(1) Lisans üstü öğretim esasları, 
(2) Bu kanunun uygulanması ile ilgili diğer aka

demik hususlar. 

BAŞKAN — 65 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Efcrneyenl'er.. Kabul edilmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 
MADDE 66. — 1750 sayılı Üniversiteler Kanu

nu, yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Başka yürürlükten kaldırılması gere
ken bir kanun yok öyleyse? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdilik yok Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeıyıenller.. Kalbul edlitaişıtir. 

ı67 nci maddeyi okutuyorum : 
Bazı Hükümleri Saklı Kalan Kanunlar : 

MADDE 67. — Aşağıdaki kanunların ve yüksek
öğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

4619 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla 
Trabzon'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nun ile ek ve değişiklikleri, 

6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de Bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve 
değişiklikleri, 

7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
ile ek ve değişiklikleri, 

892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hak
kındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanu
nu, 

1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkında

ki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da 

bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile Ankara Üni
versitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar ve 2011 sayılı 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanunu* 

2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hak
kındaki Kanun ile, 

2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ka
nunu. 

BAŞKAN — Kenar başlığı ile madde metni bir
birini tutmadı. 

Kenar başlığında «Bazı Hükümleri Saklı Kalan 
Kanunlar» deniyor, 67 nci madde metninde ise, «Aşa
ğıdaki kanunların ve yükseköğretim kurumlarıyla il
gili diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır» diyoruz. 
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O halde, yürürlükten kaldırılmışsa bir evvelki 
maddeye girmesi lazım gelir ̂  

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Bazı maddeleri saklıdır, sadece 
bazı maddeleri kaldırılmıştır. Aksi takdirde madde 
metni hatalı olur. 

Çünkü biraz önceki 66 ncı maddeyle bunu bera
ber mütalaa ettik, 

BAŞKAN — Beraber mütalaa ettik, ancak, «Sak- -
lı kalanlar» nelerse onları saymak lazım. Halbuki 
burada «Şunlar kaldırılmıştır, diğerleri saklıdır» di
yoruz; onları 66 ncı maddeye koymak lazımdı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 
şöyle demek lazım: «Aşağıdaki kanunların ve yük
seköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri müstesna, diğer hükümleri 
yürürlüktedir.» 

BAŞKAN—Olmaz. 
HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Başkanım, bir şey söyle
yeceğim : 

«1750 sayılı Üniversiteler Kanununun tümüyle (ek 
ve değişiklikleri tümü deyince zaten kapsama giriyor 
bu), aşağıdaki gösterilen kanunların ve Yükseköğ
retim Kurumuyla ilgili diğer kanunların ise bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır» de
mek ve bir madde halinde toplamak daha uygun 
ıdkicaikifiır. 

BAŞKAN — Tabii, ikisini bir madde haline ge
tirmek lâzımdır. 

Diğerleri saklı demektir zaten; kaldırılanların dı
şındaki kısımlar yürürlüktedir demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konsey i Genel Sekreteri) — Bu maddenin ©sa
sında; aşağıdaki kanunlar, ki bunlar üniversitelerin 
kuruluş kanunlarıdır, «Bu kanunların, bu kanun için
deki hükümlere aykırı tarafları müstesna, yürürlük
tedir» denmek istemiyor; maddenin anlamı bu, Bu 
ikanuınlıar yürürlüktedir. 

BAŞKAN — O halde ifade yanlış burada. 
Yani biz burada dliyoruz ki, mesela «1787 sayılı 

Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu yürürlükte» 
diyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yürürlükte; ancak 
bu kanuna aykırı hükümleri varsa onlar yürürlükte 
değildir, 
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(BAŞKAN — O zamaın başlık yanlış. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Madde başlığı hatalı. Şöyle de
mek lâzım: «Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

ıMadde 66. — 1750 sayılı Üniiversıitelararası Kanunu 
tümüyle yürürlükfcan ka'Mırıteıştır. Aşağıda gösteri
len kanunların ve Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili 
diğer kanunların bu kanuna aykırı'hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Evet, onu orada saymak lazım. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) —• ıSayın Başkanım, be
nim formülüm şudur : 'Bu kaldırılan kanun başka, 
bunu bilhassa belirtmek lazım. 1750 sayılı Kanun 
artık yoktur. Ancak bunlar, üniversitelerin kuruluş 
kanunları, yürürlüktedir. Fakat belirtmek istediğimiz, 
bu kanunların muhtevasında eğer bu kanuna aykırı 
hükümler varsa bunlar yürürlükte değildir efendim. 

BAŞKAN — O zaman, «Yürürlükten kaldırılmış
tır» deyip, «Bu kanuna aykırı olarak yürürlükten 
kaldırılan kısımlar hariç gerisıi yürüdüktedir» demek 
lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet Sayın Başka
nım, 

BAŞKAN — Ama başlık «Saklı kalan kanunlar» 
diyor. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kanım : 

Matlabı, «Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar: Mad
de 66. — 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu tümüy
le, aşağıdaki gösterilen kanunların ve yükseköğre
tim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların ise bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.» 
deyip, aşağıda da sıraladığımız zaman, sanıyorum 
ihtiyaç karşılanmış olur. 

BAŞKAN — Veya eğer böyle bırakmak istiyor
sak, «Aşağıdaki kanunların ve yükseköğretim ku
rumlarıyla ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı 
olmayan hükümleri yürürlüktedir» demek lazım. 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Başkanım, doğrusu budur 
zaten. Yürürlükte olan bir yasayı bir kere daha, 
yürürlükten kaldırıp teyidini yapıyoruz; kanun tek
niğinde olmaz bu. 
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BAŞKAN — Ama başlık öyle olunca böyle de
mek lazım ı 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Başlık hatalı. 

BAŞKAN — Kaldırılanları söyleriz, gerisi zaten 
yürürlüktedir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Gerisi her zaman yürürlüktedir. 
Buyurduğunuz başlığı yazdırınca o kanunlar bir kere 
daha yürürlükten kaldırılmış olur. 

BAŞKAN — Tamam, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, «Bazı hü
kümleri yürürlükten kaldırılan kanunlar» diyoruz. 

iBAŞKAN — O zaman 66 ncı maddeyi tekriri 
müzakere yapacağız efendim, 66 ncı madde ile 
67 nci maddeyi birleştireceğiz. 

Bu iki maddenin birleştirilmesi için 66 ncı mad
denin tekriri müzakeresini oylarınıza sunuyorum 
lef endim : Kabul .edenler... Etmeyenler... Kabul (edil
miştir., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Madde matlabı şöyle olsun efen
dim : 

«Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Hükümler : 
MADDE 66. — 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu 

tümüyle, aşağıda gösterilen kanunların ve yükseköğ
retim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların ise bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Evet, 
Şimdi 66 ncı maddeyi kenar başlığıyla beraber bu 

şekliyle tekrar okutuyorum : 
Yürürlükten Kalchnlan Kanun ve Hükümler : 
MADDE 66,ı — 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu 

tümüyle, aşağıda gösterilen kanunların ve yükseköğ
retim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların ise bu ka
nuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla 
Trabzon'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nun ile ek ve değişiklikleri, 

6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de Bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve 
değişiklikleri, 

7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ka
nunu ile ek ve değişiklikleri, 

892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hak
kındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanu
nu, 

1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanu
nu, 

1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkın
daki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstan
bul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile 
ek ve değişiklikleri, 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile Ankara 
Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar, 

2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hak
kındaki Kanun ile, 

2336 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ka
nunu. 

iBAŞKAN — Bu surötle yürürlükte olan kısıımlar, 
Ibu sayılan kanunların bu kanuna aykırı olmayan 
kısımlarıdır. Bu kanuna aykırı olan kısımları yürür
lükten Ikaldınlmi'ş'tr. 

66 ne madde 67 nci maddeyfe •birleştirilmiş, oldu. 
Bu konuda söz almıafc isteyen var mı efendim?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir sşüpibemiz var 
Sayın Başkanım.; GüHhane Askeri Tıp Akademıisi Ka
nununu buraya fcoya'lıim mı, koymayalım mı? Aca
ba başka foir yere de [bağlayabilir miyiz? Çünlkü bu 
kanunda Gülhane Kanununa aykırı bir şeyler var
sa değişecek gibi bir hüküm saklıdır. Biinaenalıeyh 
Glüllhane Kanununun hu şartlar içinde çıkartılmasın
da yarar görürüm. Takdirimize sunuyorum. Bunu 
ayrı mütalaa etmek zorundayız. Çünkü bazı bağla
yıcı hükümler getirecektir.. 

BAŞKAN — Simidi tultacaklar bir üniversiteye 
bağlayacaklar bunu, YÖK'e bağlarsak. 
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.ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — öyle bir durum ola-
Ür. O balkımdan' ıbunu buradan çıkartmakta fayda 
var. 

IBAŞKAN — Evet. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Sayın Başkanım, biz bu konuya 
yeni girdiğimiz için dalha önceleri konuştuğumuz zan
nıyla ses çıkarmamıştım. Aslında Gülhane Askeri Tıp 
Akaidemıisinin yasası bu kanunun kapsamı dışında 
olamaz. 

IBAŞKAN — Olamaz. ' ' 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Madde 2\ie de zaten, özel kanun çıkacağı ifade 
ediliyor., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Bu halyle Gülhane Askeri Tıp 
Akademisinin üniversiteye 'bağlanması, öğretim üye
lerinin de üniversite statüsüne girmeleri gerekiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Onun için bu mad
deyi yeniden hazırlayıp, tekrar huzura getireceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Doğru talbii, Iböyle olimaz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri,. Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — (Bir konu dalha var müsaade eder
seniz Sayın Başkanım, Üniversite Yasasında üniver
site rektörleri, dekanları için- bir protokol var. Onu 
şimdi yürüdükten kandırıyoruz. Protokol yasası çı
kacak, Devlet Protokol Kanunu. 

BAŞKAN — Protokol Kanunu ayrıca çıkıyor 
efendim. Onu buramda koyamayız. O, Devlet Proto
kol Kanunu, o ayrı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — O çıkıncaya kadar bu hükmü 
açık bırakalım, eskisini uygulayatan,; 

IBAŞKAN — Tabii. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen

dim, çok haklı olarak Güfıaneyıi bu maddeye dahil 
etmemek gerektiği gilbi - şimdi pek hatırlayamıyo
rum - bir iki noktada Gülhane buraya dahil mi de
ğil mi diye bazı maddelerde soru sordum. Bütün 
Ibunların hepsinü buradan çıkarmak lazım. O halde, 
Ibu kanunun Gülhane ile ilgili kısımları olup olma
dığım bir kere dalha tetkik etmek gerek. Gözümüz
den kaçan bazı hususlar vardır^ 

IBAŞKAN — Gülhane Kanununu buradan çıka
rınca yürürlükte demektir o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, 
Iburaidan ka'ldırdik, yalnız kanun olarak kaldırdık 
ama, genişlik ifade1 eden bazı hükümler var madde
lerde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Komutanı veya Dekanı Üniversitelerarası Kurulun 
Üyesi idi. Doçent olurken veya profesör olurken 
Gülharte Askeri Tıp Akademisinin profesörleri kura 
ile jüriye girdbiliyorılardı.: Şimdi kalkıyor bu, getir
diğimiz sistemle. 

©ir de yine, daha önce düzmediğimiz bir hu
sus var: Gülhane Askeri Tıp Akademisinden bîr 
profesör YÖK'e giriyor. Ben, bunlar hep konuşul-: 
du, tercihinizi öyle kullandınız diye düşünmüş'tünı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — YÖK'e Gülhane 
Tıp Akademisi girmiyor. Genelkurmay Başkanlığı
nın temsilcisi var. Yani Gülhane Spesifik olarak geç
memiş. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendimi, bütün hükümlerde (zaten Hükümet ta
sarısında da yoktur) konulmamıştır Gülhane; nite
kim orada da yok ve bu münakaşa da yapıldı Ba
kanlar Kurulunda ve konmadı; biz Milli Eğitim 
Bakanlığında da koymadık; diğer hükümlerin içeri
sinde de yok diye hassasiyetle üzerinde duruldu. 
Çünkü 2 nci madde de Emniyet "ve Silahlı Kuvvetler
de ayrı özel kanunlarına göre yapılır, deniâJi. 

BAŞKAN — Bizim de kanunumuz var zaten. 
Biz o kanunu zaten çıkardık, yürürlükten de kaldır-: 
mıyoruz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanımı, geçen de
fa arz etmiştim zatı âlilerine, Genelkurmayla gereklıi 
temas yapıldı, Teşkilat ve Eğitim Dairesiyle görüşül
dü. Genera'limin biraz evvel buyurduğu iki nokta 
üzerinde" Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunun)--
da değişiklik yapmak gerekiyor. O nedenle kondu 
bu. Genelkurmay Teşkilat ve Eğitim Daire Başka
nımız «Bu konursa bizi harekete geçirici bir hüküm 
niteliğinde olur ve süratle yapılır» dedi. Tercih ojı-: 
lardan geldi, 

BAŞKAN — Olmaz, gene değiştiririz biz bu 
kanunu ama, buraya koyduk mu hepsi bunun içine 
girer., 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komiisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım ıbu kanun
da tabii başlangıçta diyoruz İki, girmemesi gerek. 
Çünlkü kendi kanunu... 

BAŞKAN — İyi ama kanunu yürürlükten kal
dırıyoruz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Hayır, buna ters hükümle
ri; o da sadece iki maktada oluyor. 

ıBAŞKAN — Yanlış anlaşıialbillir o. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukulk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Oaire Balkanı) — Sayın ıBaşjkanım, burada doçent 
seçldi, profesör seçildimii, bir de yardum'cı doçent
lik müessesesini getiriyor. Güıllhanıede bunlar yok. 

Simidi, buradaki ' doçentlik sistemlinde Gülhane-
den jüri geîıir diyor. Halbuki buraya konmadı lise, 
Gülhanieden bundan böyle jüri gelemez. 

ıBAŞKAN — Gelmesin, nö yapalım? Onu son
ra düzenDeriiz., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk Işlleni, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başlkanı) — Yürürlükten kalldıracaik mıyız, 
kaldırmayacalk mayız? 

BAŞKAN — Yürürlükten kaldırmıyoruz biz 
bunu, yani Gülhane Aslkeri şeyini kaldırmıyoruz; 
kaldı ki İçişleri Bakanlığıyla Silahlı Kuvvetler bu
nun dışındadır dedik; ama kendinde bazı hükümler 
ydksa, bu tatfoi'k edilir, dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukulk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başlkanı) — Biz Gülhane Askeri Tıp Akade

misini üniversite yapacalksalk ileride; ileride düşünü
nüz Gülhanenin statüsünü; ama şimdi statüye sök
tük onu fetiz...| 

IBAŞKAN — Şimdi isimi, Gülhane Askeri Tıp 
Akadömıisiidir; müstakil olarak bir askeri tıp fakül
tesi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşlileri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başlkanı) — Çdk basilt bir konu tabii Sayın 
'Başkanımı, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eği
tim süresinde kaybedebilecelkleri yıllar var. Başka 
hükümlere bağlamıştık; burada başka hükümler var. 

(BAŞKAN — Tabii, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim,, 2 nci mad
de üzerindeki müzakerelerde konuşmuştuk, şimdi 
tekrar aynı şeyi tazeleyelim : 
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«Türlk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı
na bağlı yükseköğretimi kurumlarıyla ilgili hususlar 
ayrı bir kanunlıa düzenlenir.» Bu fıkra burada bu 
şekilde kalsın diye o zaman arz etmişltimı. Gerisi 
şöyle: «Kendi kanunlarında hüküm bulunmaması 
halinde ıbu kanun hükümleri uygulanır.» Niye bu 
kanunun hükümleri uygulanıyor? Biz ne düşünü
nüz taşınırız, koy arız kendi 'kanununa; ama bu ka
nuna atıf yapmasın efendim. Özel bir kamun olduğu 
için özel bir statüsü vardır. Binaenaleyh, Gülhane 
Tıp Akademisi kendi kanununda bulunmayan hü-
Ikümıleîr için bu kanuna halksın, diyerek eline... 

ıBAŞKAN — Maaşları, susu, busu diye, belki 
onu kastettiler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Seikreteri) — İleride tamamen 
bunu örnek alır, balkarız; ama Gülhane Tıp Aka
demisinin eline böyle bir silahı vermeyelim efen
dim, Bunu bir kere daha arz ederimv 

Ta'kldir Yükseflc Konseyindir,; 

ıBAŞKAN — Şimdi, buraya öğretim üyesi lazım 
oluyor; o zaman ne yapacağız? Üniversiteler bura
ya doçent vereceku. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Seikreteri) — (Bunu kendi kanununa 
(koyarız Sayın Başkanım. Kendi kanunlarında hü
küm bulunmaması hallinde bu kanun hükümleri uy
gulanır, diye Silahlı Kuvvetleri bu kanunun içine 
(böylece sokmuş oluruz. Sdkmayallm. İhtiyacımız 
neyse, buradan alalımı; kanunun içine sokmayalım. 

BAŞKAN — Ama ne zaman çikaraeağız onu? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — En kısa zamanda 
çılkartalıım. Bugün işlerimiz yürüyor. 

IBAŞKAN — îyi, yürüyor da, şimdÜ bunu sok
mazsak öğretim üyesi vermez, «Kanunda ydk; kad
ronuzu da kendiniz tespit edin, öğretim üyesi ver-
mlilyorum» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreterli) — Öğretim üyesi ver
mesi zaten bazı koşulara bağlı. 

'BAŞKAN — Kadrosuna göre doçent yapacak, 
profesör yapacak. Eğer karşılayamamışsa, başjka 
bir yerden alıp verecek ya, YÖK'e bazı görevler ver-
dilk.ı,-.., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sdkreteri) — Evet. 

'BAŞKAN — O zaman? 

140 — 



M. G. Konseyi B : 79 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konıseyti Genel Sekreteri) — Ama, YÖK, herlhai-
ıdle Ibiziım profesörürnlüzü alıp, başka yere vermeye
cek. , 

BAŞKAN — Hayır, bizim ihtiyacımız var. Bi
zimkimi veremez de... Bize verecek. Bizde, dışarıdan 
ıgelen bir hayli öğretim görevlisi var. Mesela Güha-
nedte P.C.N. yok... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız diyorum 
M, profesörün gelmesi, pnofesıörlüin istenmesi ve çağ
rılması bu kanun çerçevesinde olmuyor Bu kanun 
çerçeve'sinıde değiL 

(BAŞKAN — Değil talbii; yok da bu; onldan. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — GüHlhanıeyi idare 
ediyor. Milli SaVurtma Bakanlığı. «Bana bir adam 
lazım; al pas'ını, gel...» Binaenaleyh, bu özel bir 
protokolle üniversitelerde, YÖK'de yapılır. Ama 
(bu madde biraz ıew©l arz ettiğim endişelerimi taze
ledî  Bir şey olunsa yarın, Gühane Tıp Akademisi 
diyecek ki: «Efendiim şurada şöyle 'bir şey var, (ben 
onu uygularım!.» 

(BAŞKAN — Doçenltli'k imtihanına girecekler 
var, profesörlük imtihanına gineceMer var, bu kanu
na *aibi; kendi kendine doçent, profesör yapamaz. 
Nasıl yapaca'k o zaman, buna talbi değilse? Şlimdi, 
h'alfen üniversite yapıyor, üniversiteye gidip orada 
imtihanını veriyorJ Şimdi 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununu kaldırdık... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bura
ya kioyuıyoruiZy 

BAŞKAN — Hayır, buna tabi değildir, dersek; 
onu koymazsak, olmayan hususlar buna göre yapılır 
demiezstik, işlemez o zaman,j O zaman ne doçent ola
bilir, ne başka bir şey. Ben senin imtihanını yapmani, 
der., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ken
di kanununa koyarsak, iimıtilhanian da orada olur. 

BAŞKAN — Ne olü-r, burada bunu derstik? Za
ten kanunda kendisine ait (birçok konuları koyduk. 
Olmayan hususlar... Nedir bu olmayan hususlar? 
İşte öğretoiımı görevlisi nioksam; tamamlanacak; son
ra profesör olacak, yardımcı doçent olacak...- Süre
lileri, kaç sene olacaktır, bunlar burafda yazılı, gerçi 
oralda da var, bizimkinde de var; aynen ona ben
zettik., 

Başka ne olabilir, hangisinldön istifade edebilir? 

3» . 10 . 1981 O : 2 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven* 
İlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şu anda aklıma gel
di efendim., döner sermayeli şekle dönüştürebiliriz. 

BAŞKAN — Biz de zaten taraftarız ona; hasta
neye gelenlerden para alınacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
yalnız, talbii bunu Silalhllı Kuvvetlerin kontrolunda 
yapmak lazım; ancak endişem şu: Silahlı Kuvvet
lerin k'onltrolunda bulunsun; atma ıböyle dersek, af
federsiniz, kendisini «Ibaşına buyruk» addeder. 

BAŞKAN — O zaman şöyle yapalım : Bu yine 
kalsın, Gülhane'nin kanununu buna göre uydurduk
tan sonra, hem onu kabul ederiz, hem de bu mad
dedeki o kısmı kaldırırız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, son fıkradaki o yasayı silişimizle bunun 
arasında gayet geniş fark var. Buradaki olan husus, 
temelde Gülhane'nin kanununu esas kabul ediyor. 
Bunun içinde bilimsel ve akademik olarak bir şey bu
lunmaz ise, ona hak tanıyor. Öbürü öyle değil; bu
na göre onu tadil ediyordu ve ortadan onu kayıra
biliyordu, Gülhane Kanununda bazı hükümler geçer
siz olabiliyordu. Şimdi öyle değil. 

Bu 2 nci maddeye göre, Gülhane'nin kanunları 
geçerli ve geçerlilikte devam edecek, hatta bazen ak
sayan kısımları olursa hemen bir madde getirmek su
retiyle konabilir ve Güllhanıe Kanunu tekemmül1 ede
bilir ve onun içerisinde yalnız bilimsel yönlere çok 
ihtiyaçları var, bunları ben de iyi biliyorum, olabilir 
sanıyorum. Sayın Komutanımızın bu endişesini de 
huzurunuzda çözemiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sıkıntıları var. Çünkü, şimdi
ki Üniversiteler Kanununa göre, profesörler, öğretim 
görevlileri başka bir üniversiteye ek görevle giderse,; 
oradan ek görev ücreti alamıyor, onun için gitmiyor. 
Bana hatta Akademi Komutanı, «Efendim, şu kantin 
parasından vereyim bari» dedi. «Veremezsin» dedim. 
«Sıkıntı çekiyorum, gelmiyorlar; zorla, yalvararak ge
liyorlar» dedi. Çok ihtiyacı var şimdi, öğretim görev
lisi ihtiyacı karşılanamıyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım o za
man şu hususu arz edeyim : Gerçekte, Gülhane As
keri Tıp Akademisi Silahlı Kuvvetler komutasına ye
ni girmiştir. Ben kendimi bildim bileli Gülhane Tıp 
Akademisi tamamen istiklalini ilan etmiş Saksonya 
Krallığıydı. 
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BAŞKAN — Tabii, tabii öyle idi. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sebep : Herkes ken
dine göre kanun çıkarmıştı. Bir de böyle bir kanun 
ile bu imkânı onlara verirsek, elimizle bir silah ver
miş oluruz, 

BAŞKAN — Yalnız, bu hazırlayacağımız kanun 
3 aydan evvel çıkmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, en
dişeler öğretimden ise, bu düzenlenir, öğretim üyesi 
ihtiyacı bu kanun çerçevesinde sağlanır; emrederse
niz bunu yapalım; ama, kendi kanununda bulunma
yan hükümleri bu kanunda bulup tatbik eder der
sek, Gülhane Tıp Akademisini görevden çıkartırız. 

Endişem budur, arz ederim. 
BAŞKAN — Çıkmaz. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, bizim zaten burada endişemiz idari dü
zenlemedir, idari özerklik vermektir. Îdari özerklik ta

mamen kaldırılmıştır, bunun felsefesi bu. O halde 
bilimsel bir özerklik; bilimsel özerkliğin içerisinde de 
fazla bir şey yok, sanıyorum. 

BAŞKAN — Programına zaten karışmıyoruz ki... 
Yani faiz Gülıhanemin de programlıarana karışım nyoruz 
ki... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben de 
aynı endişeyi taşıyorum. 

BAŞKAN — O halde bu kanunun görüşmelerini 
burada kesiyorum, daha sonra yaparız. 

Komisyonun bu konuları hep düşünmesi lazımdı, 
Komisyon noksan çalışmış. Bu bakımdan, bu kanu
nun bazı maddelerinin Gülhane ile ilgili kısımlarının 
tekrar görüşülmek üzere Komisyona iadesini teklif 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

66 ncı maddede kalmış oluyoruz. 
Bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplanmak 

üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati s 18.25 

)><*<i 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

79 NCU BİRLEŞİM 
30 Ekim 1981 Cuma 

Saat : 14.30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 

Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı : 285 ve 285'e 
1 nci ek) 

2. — Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Plan Komisyonu Raporu (1/119) (S. Sayısı : 
270) 

3. — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/243) (S. 
Sayısı : 279) 

4. —• Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerle
şim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu 
(1/129) (S. Sayısı : 276) 

5. — Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun Teklifi 
ve İhtisas Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 274) 

6. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

7. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
8. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/222) 

10. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/244) 

11. — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nun Tasarısı. (1/245) 

12. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi 
(2/77) 

13. —Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı (1/230) 
14. — Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı (1 /246) 

15. — 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/247) 

16. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/78) 

17. — 5434 Sayılı TC Emekli. Sandığı Kanununa 
6 Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/79) 
(S. Sayısı : 286) 

18. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
19. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
20. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

21. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması Bazı Madde, Bend 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/239) 

22. — 5590 Sayılı Kanunun Bâzı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/196) 

23. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Mad
desinin Kaldırılmasına, Bu Kanuna Geçici Madde
ler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/195) 

24. — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/162) 

25. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/163) 

26. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/164) 

27. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1/228) 

28. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

(Devamı arkadla) 



29. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
30. — Bölge İdare Mahkemeleri, tdare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/255) 

31. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

32. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

33. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/257) 

34. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

35. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

36. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

37. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
3 ncü Maddesi ile 15 nci Maddesinin (h) Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesine (j) Fıkrası ve 
Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı. (1/259) 

38. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

39. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

40. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

41. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (1/266) 

42. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

43. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/241) 

44. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 

2 — 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

45. — Deniz Ticaret Filosunu Geliştirme İle 
Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/170) 

46. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/267) 

47. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

48. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
<l/269) 

• 49. — 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/271) 

50. — 2388 Sayılı Ankara Üniversitesi 1981 
Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/272) 

51. — 2412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Büt
çe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/273) 

52. — 2411 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/274) 

53. — 2407 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/275) 

54. — 2413 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
0/276) 

55. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sa
yısı : 292) 



MİLLİ GÜVENDİK KONSEYİ S. Sayısı : 285'e 1 nci Ek 

Yükseköğretim Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/203) 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 30 Ekim 1981 
Esas No. : 1/203 
Karar No. : 71 

MİDİ Güvenlik Konseyi Baskanhğıııa 

1. 27 Ekim 1981 günü yapman Mili GüVenİk Konseyi ttoplarttısmlda Komisyonumuza iade efdilen, 
Yükseköğretim Kanun Tasarısının 44, 46, 49, 59 ve 61 wci maddeten, Komisyonumuzda görüşüimiüştlür. 

2. Öğrenim süresini düzenleyen 44 ncü maldde, 'ders Ve sınıf geçme esası yerine ön lisans düzeyine bir 
yıl, lisans düzeyline ilki yıl ek süre verilmesi, lisans üsttü düzeyin ise 'kendi ekliklerine göre ve bu esaslara pa~ 
raılel olarak düzenlenmedi uygum mütalaa edierek tensiplerine sunulmuştur. 

3. Harçlarla ilgili 46 ncı maiddede, başarılı olan veya olmayan bütün öğrencilerin harçlarının Devletçe 
karşılanması esası benimsenerek tmaldde metnü düzenfenrriiş, ve suınulmuşjtur, 

4. Yabancı dili hazırlık eğitilm - öğrenimini düzenleyen 49 ncu maldddde bu öğrenimlin, kısmen veya ta
mamen yabancı dilde eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurumlarına teşmilim" açıldığa kavuşturmak ipin 
madde yeniden düzenlenmiş ve emirlerine sunulmuştur. 

5. Yükseköğrenim Kanun Tasarısının 59 ve 60 ncı maddeleri birbirini tamamlayan maddeler olması, ne
deniyle, siyası partilere glinme yasağım düzenleyen Öl nci ırtaldde 59 ncu, 'ünliversilteye dönüşte ilgili 59 ncu 
madde 60 ncı mradde olarak düzelenmiş ve 60 ncı maıddeye kenldü isteği i e ünliVersilfcöden ayrılanların ünliiversi-
teye dönüşlerini mümkün kılacak hüküm eklenerek tasviplerine sunutauştıır. 

Arz ederim. 

(Ktanrityoa 'BaŞjkanı Üye Proje YeltlkiilllM 
Kurmay Albay Kurmay Albay Kurmay Yarbay 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ M, Selim OKÇAY 

Üye üye Üye 
Kurmay Yarbay Mili Eğitim Balkanı Danışmanı Mili Eğitim Bakanlığı Hulkuk 
Necati ERTÜRK Selahattin MEYDAN Müşaviri 

Turgut TOKEL 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN ESKİ METNİ 

Öğretim Süresfi : 

MADDE 44. 

a. Sınıf geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında sekiz sö-
mestrilük bir öğretimi on sömıedtrede; ders geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurum
larımda her ders için iki sınav halkkı kullanılması esas alınarak bilim dalımın ve eğitim - öğrettim programımın 
özellikleri ile üniversitemin teklifi gözönlünde bulundurularak öğretim süneleri Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan tespit edilir. 

to. Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim burumlarıma kayıtlı öğrenciler, derişlere devam et-
rradk zorundadırlar. İki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 gündem fazla eğitim - öğreHilmıe katılamayan öğrenci
ler o yi'Ikj sınav hakkını kaybederler ve sınavı baışarmıamrş sayılırlar. 

©u süreyli aşan devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların devamsızlıklarım te
lâfi etmelerine bağlı olarak sınav halkları sakildir. 

c. Yıl veya dönem sonu sınav hakkını kazanain öğrenciler derslin tamamlanmasından sonra açı
lan iki mütealkiip sınav dönemimde başarılı olamazlaırsa öğrötlim kurumları ile ilişkileri kesilir. 

d. Yükseköğretim kurumlarımda öğretim süresi, sınav ve değerlendirme esaslarıma ilişiklin ilke
ler Yükseköğretim Kurulu tarafımdan belirlenir. YükselkÖğretilta kurumları, Uketerî ve kendi özelliklerimi 
riı;!kkate alarak kemdi sınav ve değerlendirme esaslarımı hazırlayacakları yöneltmelMe töspit ederler. 

Harçlar : 

MADDE 46. Her yıl öğrencilerin üniversiteye ödemek zorumda bulutnduıkları harçlar öğrenim dalflaırımın 
nitelikleri ve süreleri ile ürtiversitelıerin önerileri göz önünde tutularak Yükseköğretim Kurulu tarafından 
tespit ve ilan edilir. Her eğitim - öğretim programının veya öğretim alanının maliyet bedelimim en çok beşte 
biri öğrencilerden harç olarak alınır. Hizmet yükümlülüğü veya borçlanma taahhüdü 'il© 'bu harç Devlet tara
fımdan karşılanabilir. Başarılı olmayan öğrenciler ile lisans düzeyinde ikinci bir öğremim programına katı
lanların harcı Devletçe karşılanmaz. 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim - Öğretimi : 

MADDE 49. Bir eğitim - öğretim programına verilen öğrenciler, ilgili üniversite tarafından gerekiyorsa 
bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar. Yetersiz bulunan öğrenciler önce o yalbancı dit alanında bir yıla 
kadar, esasları üniversitelerin önerileri gözönünde tu:ulara!k, Yükseköğrenim Kurulunca tespit edilen, bir 
hazırlık eğitim - öğretimine tabi tutulabilirler. Bir hazırlık eğitim - öğretim döneminde başarılı olamayan
ların üniversitelerle ilişkileri kesilir. 

Eğitim - öğretim süresince yabancı dili geliştirmek için gerekli önlem alınır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 1 nci ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN YENİ METNİ 

Öğretim Süresi : 

MADDE 44. — 

a. Yükseköğretim kurumlarımda önlisaıms ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencUıere, 
bu kanunda öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten; önlisams düzeyinde eğitim - öğretim ya
pan kurumlarda bir yıl; lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise azami ikii yıl ek süre 'tanınır. 

Öğrenciler t>u ek süreler somumda öğrenimlerimi bMrmek zorundadırlar. 
Ayrıca bir yükseköğretim kurumumun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, Ibu öğ

renimlin başlangıcından itibaren en çOk iki eğitim - öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasıma göne öğretim ya
pan kurumlarda birimci sınıfta; ders esasıma göre öğretim yapan kurumlarda is© 'ilik iki yarı yılım bütün dersHe-
rinde başarılı olmaya medburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçeri bir neden olmaksızın yukarı
daki şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayaaakılıaın anlaşılan öğ
rencilerin öğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. 

b. Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin eğitim - öğretimi bitirme süreleri (a) fıkrasındakii 
esaslara göre düzenlenir. 

c. Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarıma kayıtlı öğrenciler, derslere devam 
etmek zorundadırlar, iki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 günden fazla eğitim - öğretime katılamayan öğren
ciler, o yılki sınav hakkını kaybederler ve sınavı başar mamış sayılırlar. Bu süreyi aşan devamsızlıklarımı sağ
lık kurulu raporu ile fcanıtlaıyanlaırın devamsızlıklarımı telafi etajerine Ibağlı Olarak sınav hakları saklıdır. 

d. Yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim süresi ile sınav ve değerlendirme esasla
rıma ilişkin ilkeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafımdan belirlenir. Yükseköğretim kurumlarımı, ilkeleri ve ken
di özelliklerini dikkate alarak kendi sınav ve değerlen dinme esaslarını hazırlayacakları yönetmelikle tespit 
ederler. 

Harçlar : 

MADDE 46. Her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harç
lar, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile Yükseköğretim Kurumlarının önerileri gözönümde tutula
rak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Varsa yabancı dil hazırlılk öğrenimi dahil her 
eğitim - öğretim programının veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğrencilerden harç 
olarak alınır. Bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafın
dan ödenir. Bu takdirde 44 ncü maddeye göre öğrencilere tanınan ek öğretim süreleri için de Devletçe öde
meye devam edilir. 

öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülükleri öğrenciler adına Devletçe karşılanan top
lam harç miktarına göre tespit edilir. 

Bir yükseköğrenim programını» bitirdikten sonra ikincisine katılanların harcı Devletçe karşı
lanmaz. 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim - Öğretimi : 

MADDE 49. Eğitim - öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan Yükseköğretim Ku
rumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde kullanılacak yalbancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutar
lar. Yetersiz bulunan öğrenciler için esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla kadar sü
reli, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır. Bu lisan öğreniminde başarılı olamayan öğrencilerin bu 
yükseköğretim kurumu 'ile ilişkileri kesilir. 

Normal öğrenimin devamı süresince öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin geliştirümesi için öğ
retim kurumlarınca .gerekli önlemler devamlı şekilde alınır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 1 nei ek) 
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(ihtisas Komisyonunun Eski Metni) 

Siyasi Partilere Girme Yasağı : 

MADDE 61. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile her düzeydeki öğrenciler siyasi par
tilere üye olamazlar ve bir parti hesabına siyasi faaliyet gösteremezler. Kamu yararına olan dernekler dışında, 
herhangi bir demeğe üye olma, rektörün yazılı iznine bağlıdır-

Üniversiteye Dönüş : 

MADDE 59. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak kaydı ile öğretim elemanı iken Bakanlar Kurulu
na, yasama organı üyeliklerine seçilerek yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar, bu görevlerde geçirdikleri 
süreler hesalba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yüksölti'lmök, kadro ve meslek unvan ve sıfatlarını ka
zanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kanun hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarına do
nabilirler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 1 nei ek) 
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(tstisas Komisyonunun Yeni Metni) 

ÖNBİRİNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Siyasi Partilere Girme Yasağı : 

MADDE 59. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile her düzeydeki öğrenciler siyasi par
tilere ve bunların her türlü yan kuruluşlarına üye olamazlar ve bir parti hesabına siyasi faaliyet gösteremez
ler, Kamu yararına olan demekler dışında, herhangi bir demeğe üye olma, rektörün yazılı iznine bağlıdır. 

Yükseköğretim Kurumlarına Dönüş : 

MADDE. 60. — 

a. Öğretim elemanı iken herhangi bir siyasi parti veya bunların çeşitli yan kuruluşlarının 
üyesi olmamak kaydıyla, Bakanlar Kuruluna, Yasama Organı üyeliklerine seçilerek yükseköğretim kurum
larından ayrılanlar, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yüksel
tilmek, kadro ve meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla, bu Kanun 
hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarına dönebilirler. 

b. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak 
üzere, herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim elemanları başvuruları üzerine bu Kanun hü
kümleri çerçevesinde tekrar yükseköğretim kurumlarına dönebilirler. 

....y a g > e ^ C » •<'•• 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 1 nci ek) 
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