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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
16 Mart 1983 Çarşamba 

İmar ve Gecekondu/ Mevzuatına Aykırı Olarak 
Yapılan Yapılara Uygulanacak 'îşilemler ve 6785 Sa
yılı İrnar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/453) (S. Sayısı : 535 ve 
535'e 1 inci Ek) kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saat 12.58' 
de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»-••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.06 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J, Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 137 nci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Mustafa Başaran Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/432; M. G. Konseyi : 3/297) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 326; M. G. Konseyi S. Sayısı : 556) (1) 

BAŞKAN — Gündemin birinci sırasında Musta
fa Başaran Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Ge
tirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 556 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerini aldılar. 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba

kanlık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp 
kabul edilen kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyi 

(1) 556 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

| Adalet Komisyonunca da görüşülmüş ve aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun. 
HÂKİM ALBAY ERSİN ESEROL (Adalet Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, hü
kümlü Mustafa Başaran hakkındaki dosya mündere
catına göre, eski sabıkalılardan ve pavyon işleticile
rinden olan Osman Yancı isimli şahıs, 6.11.1975 ta
rihinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından öl
dürülmüştür ve bu şahsın yanında kâtip olarak ça
lışmakta olan Mehmet Karatepe, öldürme olayının 
Veli Doğan tarafından gerçekleştirildiği inancı ile 
adı geçenin kiralık katillerce öldürtülmesi için adam 
aramaya başlar ve bu arada hükümlü Mustafa Ba
şaran, Ahmet Özseven ve Mehmet Çubuk ile para 
karşılığı Veli Doğan'ı öldürtmek için anlaşırlar. 

Ancak Mustafa Başaran, Veli Doğan'ı tanımadı
ğı için bu şahsı Beyoğlu'na götürerek Veli Doğan'ın 
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girip çıktığı yerlerde onu beklerler ve o şahsı kendi
sine göstererek tanıtır. Bilahara, temin ettiği muhte
lif çap ve markadaki silahları bu üç hükümlüye ayrı 
ayrı dağıtır. 5.5.1976 tarihinde bu üç hükümlü Bey-
oğlu'nda iki caddede ayrı ayrı tertibat alarak adı ge
çen şahsı beklemeye başlarlar ve Veli Doğan görü
nünce Mustafa Başaran çok yakın mesafeden, 9 mi
limetrelik tabanca ile müteaddit defalar ateş ederek 
bu şahsı orada öldürür ve hemen yakındaki sokağa 
kaçarken orada durumu görüp kendisine müdahale 
etmek isteyen Şaban Erkalay isimli şahısla da müca
deleye girişir; bu arada, aynı silahla adı geçen Şa
ban Erkalay'ı da, cezadan kurtulmak maksadıyla, öl
dürür ve kaçarken yetişen sivil polisler tarafından ya
kalanır. 

Bu eylemleri dolayısıyla Mustafa Başaran'a, İs
tanbul 1 inci Ağır Ceza Mahkemesince, Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin 4 üncü ve 9 uncu 
bentlerini ayrı ayrı ihlali nedeniyle idam cezasıyla 
mahkûmiyet hükmü verilir. Bu hüküm Yargıtay in Bi
rinci Ceza Dairesince, 14 Temmuz 1982 gün ve 1982/ 
2027 esas ve 3064 karar sayılı ilamla onanmak sure
tiyle kesinleşir ve cezanın yerine getirilmesine ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi, Danışma Meclisimizin 21 Mart 
1983 günkü Birleşiminde onaylanarak kabul edilir. 

Hükümlü hakkında hazırlanan kanun tasarısı Ko
misyonumuzca da görüşülerek incelenmiş ve Danışma 
Meclisinden gelen şekliyle aynen benimsenmiştir. 

Takdirlerinize arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okuyunuz. 

Mustafa Başaran Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
14.7.1982 tarih ve Esas 1982/2027, Karar 1982/3064 
sayılı ilamıyla kesinleşen istanbul Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 31.12.1981 tarih ve Esas 1981/33, Ka
rar 1981/489 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-9 maddesi gereğince ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Turhal ilçesi, Buzluk köyü, hane 001, 
cilt 026, sahife 01'de nüfusa kayıtlı Yahya oğlu, Şe
rif e'den olma 3.1.1950 doğumlu Mustafa Başaran 
hakkındaki Ölüm cezası yerine getirilir, 

BAŞKAN — 1 inci rn^dde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Hüseyin Üye Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/389; M. G. Konseyi : 3/295) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 306; M. G. Konseyi S. Sayısı : 557) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, Hü
seyin Üye Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî Güvenlik 
Konseyi Adalet Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 557 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık temsilci

leri yerlerindedirler. 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan

lık tezkeresi ve Danışma Meclisince hazırlanıp kabul 
edilen Kanun Tasarısı Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonunca da görüşülmüş ve 1 inci maddesi; 
hükümlünün nüfus kayıt örneğinde «Yavansu Mahal
lesi» kaydı bulunmadığından, bu ibare metinden çıka
rılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

Buyurun. 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK OD-
MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, hükümlü 1953 doğumlu Hüseyin Üye, 

(1) 557 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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dedesi Hasan'ın olaydan 20; yıl önce Fatma Ay tara
fından başına taşla vurularak öldürüldüğünü işitecek 
maktuleye ve ailesine kin beslemeye başlamıştır. 

Maktulenin kocasının başka bir olaydan dolayı tu
tuklanarak cezaevine konulmasını fırsat bilerek, olay 
günü olan 12.3.1979 günü saat 24.00 sıralarında, da
ha önce Beydağı'ndan bidonla temin ettiği gazı ala
rak kulübelerine yaklaşmış, kulübenin kapısını dı
şarıdan iplerle bağlamış, pencerelerin önüne taş yığ
mış ve içeriden çıkılmasını önleyecek biçimde terti
bat almıştır. Daha sonra dama çıkarak bacadan, yan
makta olan ateşin üzerine bir bidon gazı dökmüş, bi
donu da içeriye atarak oradan uzaklaşmıştır. Ahşap 
olan ev, gazın aniden alevlenmesi sonucu yanmaya 
başlamış ve bir müddet sonra da çökerek yıkılmış
tır. Bu arada, içeride savunmasız olan Fatma Ay ile 
dört çocuğu tanınmayacak biçimde yanarak ölmüş
lerdir. 

Yapılan soruşturma sonunda Hüseyin Üye suçu
nu itiraf etmiş, daha sonra savcılıkta da bunu kabul 
etmiş ve yargılaması sonunda, Nazilli Ağır Ceza Mah
kemesince, 20.1.1982 tarihinde, Türk Ceza Kanununun 
450/4, 5 ve 101 uncu maddesine göre idam cezasıyla 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Daha sonra karar, Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 14.4.1982 gün ve esas 1982/935, karar 1982/1493 
sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. 

Hükümlü hakkındaki tezkere Başbakanlıkça Da
nışma Meclisi Başkanlığına gönderilmiş ve tasarı Ada
let Komisyonunca hazırlanarak Danışma Meclisi Ge
nel Kurulunda kabul edilmiş, Millî Güvenlik Konse
yine gönderilmiştir. 

Adalet Komisyonumuzda yapılan incelemede, Da
nışma Meclisinin kabul ettiği metnin 1 inci madde
sinde sanığın kimliğiyle ilgili olarak yer alan «Yavansu 
mahallesi» ibaresinin dosya münderecatındaki sanığın 
kimliğiyle ilgili belgelerde olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu nedenle 1 inci madde yeniden kaleme alınarak ve 
bu ibareler metinden çıkarılarak yazılmıştır. 

Takdirlerinize arz olunur. 

BAŞKAN — Olmayan bir şey ne diye konulmuş, 
«Yavansu mahallesi» diye? 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK OD-
MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kanımızca 
Sayın Cumhurbaşkanım, o anda herhalde 3 - 4 tane 
daha başka idam dosyası vardı, inceleme sırasında 
başka idam dosyasında geçen bu mahalle ismi yanlış
lıkla buraya girmiş olabilir; biz, o kanıya vardık. 

BAŞKAN — Dosyada yok böyle bir şey değil mi? 

— 4<W 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK OD-
MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Dosyada yok, 
Nazilli Nüfus Başmüdürlüğünden gelen mühür gayet 
okunaklı, Nüfus Başmüdürlüğünün imzası bulunan ev
rakta doğrudan doğruya «Derebaşı köyü» kaydı var; 
ancak «Yavansu mahallesi» diye bir ibare hiçbir yerde 
yok. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde ba$ka söz almak is
teyen var mı efendim? Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oyluyorum : Kabul edefı-

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Hüseyin Üye Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 14.4.1982 gün ve Esas 1982/935, Karar 1982/1493, 
sayılı ilamı ile kesinleşen Nazilli Ağır Ceza Mahke
mesinin 20.1.1982 gün ve Esas 1980/257, Karar 
1982/3 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4, 5, 10 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Nazilli ilçesi, Derebaşı 
köyü, hane 7, cilt 029/01, sayfa 24'de nüfusa kayıt
lı Hasan oğlu, Hatice'den olma 20.2.1953 doğumlu 
Hüseyin Üye hakkındaki ölüm cezası yerine geti
rilir. 

BAŞKAN — Zaten köylerde mahalle olmaz. «De
rebaşı köyü» dediğine göre burası köydür. Belki Na
zilli'de oturduğu mahalle ismi duruşmalarda geçtiyse 
onu yazmış olabilirler; ama nüfus kaydı aynen böyle, 
değil mi? 

DENİZ HÂKİM ÖNYÜZBAŞI M. TEVFİK OD-
MAN (Adalet Komisyonu Başkanı) — Arz edeyim 
efendim. 

«Hane 7, cilt 029-01, sayfa 24, Nazilli, Derebaşı 
köyü, Hasan oğlu, Hüseyin Üye, annesi Hatice, 
20.02.1953 doğumlu, medenî halî; bekâr, sağ, yerli. 

Bir künye kaydına uygundur. 
15.3.1979 Nazilli Nüfus Başmemuru Fahri Soy. 
Yazı gayet okunaklı ve kararda da aynı şeyler var. 

BAŞKAN — Tamam. 
1 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/149; 
M. G. Konseyi : 1/485) (D. Meclisi S. Sayısı : 307; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 554) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü sırasında, 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 554 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Söz isteyen var mı? 
Buyurun efendim. 

ORGENERAL NECtP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, huzurlarınıza getirilen kanun tasa
rısı, kamu ve özel sektör, yerli ve yabancı bütün şir
ketlerin imkânlarından azamî derecede istifade ede
rek petrol kaynaklarımızdan kısa zamanda büyük öl
çüde istifadeyi öngörmektedir. 

Arz ederim.' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 554 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir. 

«42. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişi
lerinin ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin petrol tasfiye 
etmeleri için kullandıkları petrol ve Türkiye hudutları 
ve karasuları dahilinde her türlü yabancı kara, deniz 
ve haya vasıtalarına verilen petrolün tümüne «mem
leket ihtiyacı»; 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — Petrolün aranması ve işletilmesi hak
kı Devletindir. 

Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi alma hakkı Devlet adına, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık 
bu hakkı bizzat veya idaresine ve sermayesine hâkim 
olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu 
Kanun hükümleri dahilinde bu kuruluşlara devredebi
lir. Ancak, iktisap edilen ruhsatlar kanunda gösteri
len sınırlayıcı hükümleri aşamaz. 

Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, sermaye
sinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya do
layısıyla Devlete ait olan Kamu Kuruluş ve ortak
lıklarına, Devlet adına, Bakanlar Kurulu kararıyla 
belge verilebilir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, ser
maye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına 
göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk 
tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme 
ruhsatnamesi ve bu Kanunun 60 inci maddesinde ya
zılı şartlarla Bakanlar Kurulu kararıyla belge veri
lebilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NECtP TORUMTAY (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, maddenin «Petrolün aranması ve 
işletilmesi hakkı Devletindir» şeklindeki ilk cümlesi, 
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Anayasanın ilgili maddesinden aynen alınmıştır. An
cak, adıgeçen maddede bunu tamamlayan bir cümle 
daha vardır ki, bu cümle olmadıkça, burada kullanı
lan cümle yanlış bir görünüm verebilir; liberal gö
rüşlü bu yasaya, devletçi bir görünüm verebilir. 

O bakımdan, Anayasanın 168 inci maddesinde 
hemen bunu takip eden cümlenin de buraya kon
ması yahut buradakinin kaldırılması gerekir. 

Anayasanın 168 inci maddesinde 1 inci cümle şöy
ledir : «Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır.» Bu cümle zaten tasarının 
1 inci maddesinde yer almaktadır. 

2 nci cümle ki şimdi arz ettiğim cümledir; «Bun
ların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.» 

Bunun hemen arkasından gelen ve benim önerdi
ğim cümle; «Devlet bu hakkını belli bir süre için, ger
çek ve tüzelkişilere devredebilir.» 

Bu son cümlenin buraya ilavesini tensiplerine arz 
ederim. 

BAŞKAN — Esasında bu 1 inci cümlede olmasa 
olur; Anayasanın hükmüdür o; «Petrolün aranması ve 
işletilmesi hakkı Devletindir.» Bu, Anayasada var. 
Anayasadan yalnız onu alıp da diğerlerini almamak 
olmaz. Diğer cümleyi de alsak, bu sefer Anayasayı 
tekrar etmiş oluruz. 

Yanlış anlaşılabilir; petrolün aranması ve işletil
mesi hakkı Devletindir ama, bu hakkı Devlet icap 
ederse başkalarına devretme hakkına sahiptir. Bu, 
burada kaydedilmiyor; bunu kaydetmektense tasarı
daki cümleyi çıkarmak en doğrusu. 

«Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve 
işletme ruhsatnamesi alma hakkı Devlet adına, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir.» Burada za
ten «Devlet adına» diyoruz ve Devlet de bu hakkı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ile yürütüyor. 
«Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve sermaye
sine hâkim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kul
lanır veya bu kanun hükümleri dahilinde bu kuru
luşlara devredebilir.» O da devredebiliyor, öyle olun
ca, dediğiniz gibi, ya bu cümleyi çıkarmak ya da öbü
rünü ilave etmek lazım. 

Sayın Torumtay'ın teklifi uygundur, bu cümlenin 
buradan çıkarılması gerekir. 

Sayın Bakan bu hususta ne diyorsunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FA
HİR İLKEL — iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, 1 inci cümleyi çıkarıyo
ruz, 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten bi
rinci fıkranın sonunda, «Ancak, iktisap edilen ruh
satlar kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri aşa
maz» diye de bir ibare var. 

BAŞKAN — Evet, «aşamaz» diye de belirtiyor. 
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 
Kanunla değişik 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 13. — 1. Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 
1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında 
ürettikleri hampetrol ve tabiî gazın tamamı üzerin
den, kara sahalarında % 35'ini ve deniz sahalarında 
% 45'ini ham veya mahsul olarak ihraç etmek hak
kına sahiptirler, geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 ta
rihinden önce bulunmuş sahalardan üretilen hampet
rol ve tabiî gazın tamamı ve bunlardan elde edilen 
petrol mahsulleri memleket ihtiyacına ayrılır. 

Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri hampetrol ve 
tabiî gazdan memleket ihtiyacını karşılamak üzere 
ayrılan kısmına piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fiyatı
nın teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin 25 inci fıkrasında zikredilen unsurları ve 
uygulama esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkili
dir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi gerektiğinde Bakana 
devredebilir. 

Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep 
ettiği piyasa fiyatına esas olan serbest rekabet fiyatı 
bakanlıkça bu esaslar dahilinde değerlendirilerek onay
lanır. Dünya serbest rekabet fiyatları değiştikçe bu 
işlem tekrarlanır. 

Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkü
lüne esas olan unsurların ve uygulama esaslarının be
lirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bakan, mevcut kuyulardan kafi miktarda pet
rol istihsal etmelerini petrol hakkı sahiplerinden is
teyebilir. Bununla beraber hiçbir petrol hakkı sahibi; 

a) Kuyulardan en iyi verimle azamî istihsal nis
petinden fazla istihsal yapmakla, 

b) Diğer petrol müstahsillerinden istenilenden da
ha büyük nispette istihsalini artırmakla mükellef tu
tulamaz. 

Ancak millî emniyetin veya hakkaniyetin gerek
tirdiği veya israfı önlemenin emrettiği nispette, Ba
kanlar Kurulu kararıyla, bu kaideden inhiraf edile
bilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü mad -

desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«1. Diğer bir makamın yetki alanına giren bir 

hususu da ihtiva eden bir müracaat hakkında karar 
almadan önce, Bakanlık ilgili merciin muvafakatini 
alır. İlgili merciler Bakanlık tarafından bu madde ile 
ilgili olarak yapılan talepleri öncelik ve ivedilikle in
celemeye ve iki ay içinde sonuçlandırmaya mecbur
durlar. Bu süre içerisinde sonuçlandırılmayan taleple
re muvafakat verilmiş sayılır.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Müracaat ve petrol hakkı sahibi, 

Petrol işleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 
müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruh' 
satnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden 
kararlara karşı bu Kanun hükümleri dairesinde tebliğ 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana itiraz 
edebilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan, kendisine itiraz yolu ile in
tikal eden ihtilafları en çok yirmi gün içinde karara 
bağlar ve Bakanın bu kararı en çok on gün içinde il
gililere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde iti
raz etmek ve Danıştayda dava açmak süresi karar
ların tebliği tarihinden itibaren yirmi gündür. j 
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Danıştay bu davaları öncelik ve ivedilikle karara 
bağlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yoktur. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hak
kı ile ilgili olup kesinleşen kararların onbeş gün 
içinde Resmî Gazete ile ilan edilmesi zorunludur. Her 
türlü mükellefiyet bu ilan ile başlar.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 46 ncı mad
desinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade tale
bi hakkındaki kararını, müracaat tarihinden itibaren 
altmış gün içinde vermeye mecburdur.» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 6326 sayılı. Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 52. — 1. Petrol ararnalarına açık bir sa
haya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatlarının 
muhtevası ilk müracaatı takiben dört iş günü gizli 
tutulur. 

a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen 
veya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden faz
la müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde 
yapılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 
üncü ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. 

b) Birinci müracaatı takiben dört iş günü içinde 
aynı arazi parçasının tamamı veya bir kısmı için baş
ka bir arama ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa 
talep Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dik
kate alınarak karara bağlanır. 

c) Birinci müracaatı takiben dört iş gününden 
sonra yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya 
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tamamen ihtiva eden arama ruhsatnamesi müracaat
ları değerlendirmeye tâbi tutulmaz. 

2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sa
hasına veya terkedilen bir arama sahasına, red veya 
terk keyfiyetinin kesinleşip Resmî Gazetede ilanını 
takiben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarı
daki hükümler uygulanır. 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaat
lar Genel Müdürlükçe en geç üç ay içinde sonuca bağ
lanarak Bakana sunulur. Bakan bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin 1 inci bendi ve 20 nci maddesi hüküm
leri dahilinde takdir hakkını kullanarak gerekli ke
sin kararı en geç yirmi gün içinde verir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yoktur. 

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

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 

1702 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 2 
nci ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en 
fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip olabilir. An
cak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruh
sat adedi petrol arama bölgesi sayısının on katını aş
mamak kaydıyla, her bölgede en çok oniki adet ara
ma ruhsatı alabilir.» 

«4. Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir ara
ma ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, aynı 
tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden müracaat
ta bulunulamaz.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz .almak 
isteyen var mı?. Yoktur.. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 55 inci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 
3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bir arama ruhsatnamesinin süresi dört yıl
dır. 

2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhan
gi birinde bu Kanun hükümlerine riayet etmek su
retiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir ara
yıcının o 'bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi ihti
yaca göre iki yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

Ancak, ikinci yılın sonunda arayıcının çalışmaları 
keşif ihtimalini doğuracak durumda ise uygun bir 

programla uzatma talebinde bulunulması halinde, Ba
kanlar Kurulu teminat karşılığında süreyi iki yıla ka
dar daha uzatabilir. Teminatın cinsi ve miktarı Ba
kanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Programda ön
görülen hususların yerine getirilmemesi halinde te
minat hazineye irat kaydedilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatma
lar dahil 4 üncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere 
bir arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihinden 
itibaren sekiz yıldan fazla olamaz.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yoktur. 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 
1702 sayılı Kanunlarla değişik 56 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Ayrıca, her arama sahası için Dev
let hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, ara
ma sahasının hektarı başına yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 40 
4 ve 5 inci yıllar için 80 
5 inci yıldan sonra her yıl için 120 Türk lirası' 

dır. 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar 

artırabilir. 

Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik 
araştırma ve sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği 
toplam Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil 
edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde elli
sinden fazla olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramala
rında su derinliği ve çalışma şartları gözönüne alına
rak Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

BAŞKAN — Buna «% 50 oranında» mı, «% 50 
ye kadar» mı desek?. Mutlaka % 50 mi azaltılır, % 40 
azaltamaz mıyız?. Çünkü, «Yukarıda belirtilen Dev
let hakkı deniz aramalarında su derinliği ve çalışma 
şartları göz önüne alınarak» diyor. O halde çok de
rin su var, daha az derin su var; ona göre karar ve
recek, o zaman o şartları söylemeye gerek yok; «1% 50 
oranında azaltabilir», derdik. % 50 oranına kadar» 
dersek, zannederim daha iyi. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Daha 
esnek olur efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
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Burada kati oluyor, «% 50 azaltabilir» diyor. Ne
yi dikkate alacak % 50 azaltırken?. Suyun derinliğini 
ve çalışma şartlarını göz önüne alacak. Sahile yakın 
mı, çok mu uzak?. Çok dalgalı bir deniz mi, sakin bir 
deniz mi?. O halde % 50'ye kadar bunu ayarlayabi
lir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten bu 
anlam çıkıyor. 

BAŞKAN — Öyle anlam çıkıyor ama, '% 50 
oranında, deyince fiks oluyor; «% 50 oranına ka
dar» denmeli. 

Son fıkrayı bu düzeltilmiş şekliyle okutuyorum : 
«Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramala

rında su derinliği ve çalışma şartları gözönüne alı
narak Bakanlıkça yüzde elli oranına kadar azaltıla
bilir.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 58 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Arayıcı, aynı 'bölgeye dahil arama sahaları
nın herhangi 'birinde o bölgeye ait en eski ruhsatna
mesinin tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde ara
ma sondajlarına başlamaya mecburdur. Bu süre Ba
kanlar Kurulunca cinsi ve miktarı saptanacak temi
nat karşılığında, en çok bir yıl daha uzatılabilir. 

Arayıcının mükellefiyetini yerine getirmemesi ha
linde teminat hazineye irat kaydedilir.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir İşletme Ruhsatnamesi, işletme
ciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, 
hakkı geçerli olduğu müddetçe, ilgili bulunduğu sa
hada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal etmek, 
istihsali ettiği petrolü nakletlmek ve her safhada sat
mak haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle 
'birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim du

rumu elverişli olmak ve ekonomik olduğu kabul edil
mek ve bu Kanunun amacına ve belge ile ilgili diğer 
hükümlerine uygun görülmek kaydıyla Bakanlar Ku
rulu kararıyla belge de verilebilir. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki petrol nakletme 
işine p'ipe-line İle nakletmek de dahil midir? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Her türlü nakil girer Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — Geçen sefer bu hususu görüştük 
ama, zabıtlara geçmesi amacıyla soruyorum. 

Nakletmenin içline, tankerlerle ve pipe-line İle 
nakletmek de dahildir. 

15 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle arama 
ruhsatnamesi nihayet bulur. Ancak, arama sahasının 
arta kalan bölümü için hak sahibi tarafından yeni
den arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, bu talep 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Kanunun 53 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü dışında değeri en-
diriUebil'ir.» 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. İşletmeciler iher 'işletme sahası için bir Dev
let hakkı ödemekle mükelleftirler. Devlet hakkı iş
letme sahasının hektarı başına yılda; 

1 inci yıl için 225 
2 nci yıl için 300 
3 üncü yıl İçin 375 
4 üncü yıl için 450 
5 inci yıl için 600 
6 ncı ve müteakip yıllar için 750 Türk Lirası'dır. 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar 

artırabilir.» 
BAŞKAN — Daha önce konuştuğumuz 13 üncü 

maddede, devlet hakkı 'olarak Ödenecek miktarla i'l-
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gili Danışma Meclisinden geçen rakamları azalttık. 
1,2 ve 3 üncü yıllar için 50 Mi 40 yaptık, 4 ve 5 inci 
yıllar için 100 idi 80 yaptık, 5 inci yıldan sonrası 
için 150 idi 120 yaptık. Burada ise tersini yaparak, 1 
inci yıl için 150 iken 225'e çıkardık. Biraz ters ol
muyor mu? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Sayın 
Cumhurbaşkanım, şu nedenden dolayı değiştirmiş
tik: Birincisinde Danışma Meclisi 1954 yılındaki fi-
yalDtarı 20 'misli, işletmede'kirii ise 10 misli artırmıştı. 
Zatı âliniz İkisinde de artış oranı 15 misli olsun diye 
emir buyurmuştunuz; ona göre yeniden düzenlendi. 

BAŞKAN — 15 misli olunca bu rakamlar olu
yor; peki. 

17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

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

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6887, 

1702 ve 2217 sayılı Kanunlarla değişik 112 nci mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«1. Bir Petrol hakkı sahibi bizzat veya bir tem
sildi veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müte
ahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol 
ameliyesi için idarî faaliyetleri ile bina tesislerinin ve 
teçhizatlarının inşaası, kurulması ve işletilmesine ait 
malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe lü
zumlu görülen malzemeyi, akaryakıtı ve kara, deniz, 
hava nakil vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde 
kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve 
resimlerden muaf olarak ithal ede'bilir. Ancak; Ba
kanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal veya imal edilen 
ve evsafı mevcudu ve emre amade miktarı bakımın
dan imal edilen benzeri maddelerle kıyası kabil bu
lunan maddelerin isimlerini içeren, ayrıntılı bir liste 
neşrederek bu üstelde gümrükten muaf olarak ithal 
edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin gümrük 
vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi 
tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu liste ülkenin 
sanayideki gelişmesine paralel olarak değiştirilebilir. 
Listeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, 
listenin yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe 
verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler bu Ge
nel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyla, lis
tenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de i'thal edildikleri takdirde, muafiyetten faydalanır
lar. 

Bu fıkrada öngörülen istisna ve muaflıklardan fay
dalanma süresi 2020 takvim yılı sonuna kadardır.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
'isteyen var mı? Yok. 

18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19.— 6326 sayılı Kanunun 114 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — Petrol hakkı sahibi, 13 üncü mad

denin 1 inci fıkrası mucibince ihraç hakkına sahip 
olduğu petrol ile bu petrolden imal ettiği petrol mah
sûllerini her türlü ihraç vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ihraç edebilir. İhraç edilen hampetrol, tabiî 
gaz ve petrol mahsullerinin ihraç fiyatları bunların 
set'best rekabet emsal fiyatları ile değerlendirilerek 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilir. Bu 
fiyatlar, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünce değerlendirmede, tabiî gazın 
kalori eşdeğeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına 
bağlılığı ve alıcı piyasasına yakınlığı esas alınır. 

BAwŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Buyurun. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Çok 
küçük bir düzeltme için söz istiyorum efendim. 

Sondan ikinci cümledeki «onayı ile yürürlüğe gi
rer» ibaresinin sonuna virgül konulmuş, nokta ola
cak; herhalde yanlış basılmış. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «İhraç hakkına sahip olduğu petrol 

ile ba petrolden imal ettiği petrol mahsûllerini» cüm
lesindeki petrolden kasıt herhalde hampetrol. Bunu 
nerede imal edecek? 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Rafi
nerilerde imal edecek. 

BAŞKAN — Rafineri bizim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 

FAHİR İLKEL — Kendisinin de rafineri kurma 
hakkı, Bakanlar Kurulu kararı ile olabiliyor. O za
man kendi rafinerisinde bunu tasfiye edip, ürün ola
rak da ihraç etme hakkı veriliyor. 

BAŞKAN — Kendisi rafineri kurmaz da bizim 
rafineride yaparsa?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Aynı şey olabilir; bize bir fason 
ücreti öder, ondan sonra ihraç edebilir. 

BAŞKAN — Eğer bizim rafineride yaparsa, üc
retini ödemesi lazım. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Ücret mukabili olacak. 

BAŞKAN — «Ben burada tasfiye edeceğim» der 
ve oradan ürettiği mahsûlü % 35 nispetinde dışa
rıya ihraç etme hakkına sahip olduğuna göre onu 
ihraç eder; bunu kapsıyor. 

19 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

20 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 6987 ve 

1702 sayılı Kanunlarla değiişk 115 inci maddesine 
aşağıdaki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

4. a) Petrol hakkı sahibi bu Kanunun 13 üncü 
maddecinin 1 inci fıkrasına göre ihracına izin verilen 
petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında muhafaza 
edebilir. 

İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin 
ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı 
petrol haiklkji sıahibiniın kanunî defterlerine hâsılat 
olarak kaydedilir. 

b) Yurt dışırida muhafaza edilen döviz tutarı; 
(1) Petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye 

ithal edilmiş müseccel sermaye ile ithal edilmiş ser
mayeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlerin 
transferinde mahsup edilir. 

(2) Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çer
çevesinde Türkiye'deki kendi petrol ameliyesi için 
gerekli her türlü dövizli ödemelerde kullanılabilir. 
Ancak, bu ödemeler Türkiye'ye ithal edilmiş serma
ye sayılmaz. 

(3) Yurt dışırida muhafaza edilen dövizin Türk 
Lirası karşılığı, bu Kanunun transfer hükümleri uy
gulamasında nakdî fon olarak değerlendirilir. 

Yurt dışırtda muhafaza edilen dövizin, gerek ithal 
edilmiş sermayeye gerekse ithal edilmiş sermayeyi 
aşan transfer edilebilecek net kıymetlere mahsubunda 
bu Kanunun 116 ncı maddsinin 3 üncü fıkrasında 
belirtilen döviz kurlarına ilişkin esaslar uygulanır. 

c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu 
itibariyle (b) bendindeki mahsup ve kullanma işlem
leri dışında kalan döviz tutarı üzerinden mutabakat 
sağlayarak bakiyeyi T.C. Merkez Bankasında açıla
cak özel döviz hesabına aktarır. Petrol hakkı sahibi 
bu hesapta biriken dövizin (b) bendinde belirtilen 
maksatlar için ve anılan bentte yer alan esaslar da
hilinde kullanılmasını talep edebilir. 

d) Bu hükümler, petrol hakkı sahibi Türk Ser
maye şirketlerinin yabancı ortaklıklarla müştereken 
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yapacağı aramalarda keşfedilecek sahalardan üreti
lecek petrolden yabancı ortaklığın payına düşen bö
lüm için de geçerlidir. , 

e) Türk Sermaye şirketlerinin bu fıkra hüküm
leri gereğince yurt dışında muhafaza edebileceği dö
vize ilişkin miktar ve esaslar Bakahlar Kurulunca 
belirlenir. 

BAŞKAN — (a) fıkrasında; «Petrol hakkı sahibi 
bu Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına gö
re ihracına izin verilen petrolden sağladığı dövizi, 
yurt dışında muhafaza edebilir» dedik ve devam et
tik, «İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin 
ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı 
petrol hakkı sahibinin kanunî defterine hâsılat olarak 
kaydedilir.» 

Dışarıda bırakılan, yurda girmeyen bir dövizin 
karşılığı olan Türk parası burada hâsılat olarak na
sıl kaydedilir? Maliye Bakanlığından buna cevap ve
recek bir temsilci var mı? Nereye sarf ettiğini bilmi
yoruz ki, dövizini dışarıda tutuyor, burada da onun 
karşılığını hâsılat diye kaydettiriyoruz; doğru mu bu? 

MAHFİ EĞİLMEZ (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım, muhasebe 
olarak. Bu, Türkiye'de kazandığı bir paranın karşılı
ğını defterine yazıp vergisini hesapladığı gibi yurt 
dışında tutacağı miktar için de defterine giriş kaydı 
yapmasını sağlamak için getirilmiştir. 

BAŞKAN — Türk firmaları için de, «ihraç ettik
leri bazı mallardan 40 bin dolara kadar olanı dışarı
da tutabilir» demiştik. Onlar da dışarıda sakladıkla
rı bu 40 bin doları burada bilançolarına dahil ede
biliyorlar mı? 

MAHFÎ EĞİLMEZ (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanım, aynı man
tıktan hareketle muhasebe olarak kaydediyorlar. 

BAŞKAN — Evet. 
20 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Maddeyi. oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 119 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 119. — Bir petrol hakkı sahibinin, petrol 
ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu olabilecek 
yabancı idarî ve meslekî personelle mütehassıs işçi
leri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının uygun 
görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile, 2007 sayılı Tür-
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kiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve 
Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna 
edilerek çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bundan evvelki madde için ben yine bir şey so
racağım Maliye Temsilcisine. 

Dışarıya parayı transfer etti; 100 bin dolar yahut 
da 1 milyon dolar diyelim. Orada başka bir şirketi 
daha var, şirket hesabına yatırdı ve oranın sermaye
sine ilave etti. Bir de onun karşılığını burada göste
rirse iki taraflı olmuyor mu şimdi? Nasıl bileceğiz 
bunu? 

KEMAL KABATAŞ (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. 

Bu şirketler çok uluslu şirketlerdi»". % 35 ihracat 
karşılığı olarak Türkiye'deki defterine hâsılat kaydet
tikleri miktar bir çeşit avanstır, yani diğer anaşirket-
lerinin hesapları ile karışmamaktadır ve sonuçta Tür
kiye'den yapacakları transfere karşılık tutulacaktır. 
Ancak vergilendirilmesi amacıyla Türkiye'deki def
terlerine hâsılat kaydediliyor. Sonuçta Türkiye'de ka
lan değerle ortaklaşa ek bir hesap üzerinde birleşe
cektir. 

BAŞKAN — Ama, ihraç edeceği mallar her tür
lü vergi ve harçtan muaftır dedik? 

KEMAL KABATAŞ (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, hempetrol için 
o söz konusu, burada şimdi bir bütün olarak önce
likle Türkiye'deki kazancı üzerinden yapılmış bir 
transferdir, ama geçicidir, kesin değildir; tümü üze
rinden oluşacak kârı vergiye tabidir. 

BAŞKAN — O maddeyi bulsak da bir okusak. 
Burada, «Her türlü resim ve harçtan muaftır» dedik. 

Kaçıncı madde idi o? 
KURMAY YARBAY KADRÎ ÖZER (ihtisas Ko

misyonu Üyesi) — 19 uncu madde efendim. 
BAŞKAN — Tamam; «Petrol hakkı sahibi 13 ün

cü maddenin 1 inci fıkrası mucibince ihraç hakkına 
sahip olduğu petrol ile bu petrolden imal ettiği pet
rol mahsullerini her türlü ihraç vergi ve resimlerin
den muaf olarak ihraç edebilir.» 

Evet, ihraç vergi ve resimlerinden muaf, ama ka
zançtan değil. 

KURMAY YARBAY KADRİ ÖZER (İhtisas Ko
misyonu Üyesi) — Hayır, değil efendim. 

BAŞKAN — Ama, bir de elastikiyet getirmiş, ser
best bırakmış onu. Burada, «kaydedebilir» demişiz... 

KEMAL KABATAŞ (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — «Kaydedilir» efendim. 

BAŞKAN — Tamam, oldu. 
22 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 nci mad
desinde öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşa

ğıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 3. — Yerden çıkanlabilen katı hid

rokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve bitümlü 
şeyi gibi, petrol mahsullerinin üretilmesine elverişli 
olabilecek sahalar, Bakanın Teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile Petrol Kanunu kapsamına alınabi
lir. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 72 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce işlemeye başlamış olan itiraz, 
itirazları inceleme ve yargı mercilerine başvurma sü
releri bu Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan 
hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇtCt MADDE 2 — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın her bölge için almış olduğu arama ruhsatname
leri sayısı bu Kanunda belirtilen süreler sonuna kadar 
geçerlidir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 3 — Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığının bu Kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce yaptığı arama ruhsatnamesi müracaatları ile ka
nunî süreleri sona eren arama ruhsatnamelerinin ye
niden iktisabı için yapmış olduğu müracaatlar, ara
ma ruhsatnamelerinin toplam adedi petrol bölgesi 
sayısının on katını aşmamak kaydıyla, bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce uygulanan hükümlere tabi tu
tulabilir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

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

25 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
26 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 
Cumhurbaşkanım, tümü üzerindeki oylamayı yapma
dan önce bir nokta üzerinde durmak istiyorum. 

4 üncü maddenin son fıkrasında, «İlgili merciler 
Bakanlık tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan 
talepleri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve iki ay 
içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu süre içe
risinde sonuçlandırılmayan taleplere muvafakat veril
miş sayılır.» deniliyor. 

Bir de 9 uncu maddede buna benzer bir fıkra vat; 
burada «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade ta
lebi hakkındaki kararını, müracaat tarihinden itiba
ren altmış gün içinde vermeye mecburdur» denilmiş. 

4 üncü maddenin son fıkrasındaki mecburiyetler
le taleplere muvafakat konulmuş gibi bir durum var. 
Acaba bu son. fıkra konmasa, «mecburdurlar» denip 
kalsa nasıl olur? 

BAŞKAN — O zaman müeyyide konmamış olu
yor; onu daha evvel konuşmuştuk. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aşağıya 
koymamışız mesela. 

BAŞKAN — O ayrı. Burada, Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü belli süre içinde, müsaade talebi hakkın
da karar vermeye mecburdur, diyoruz. Ondan sonra 
petrol arayacak kuruluş, gidip de, «Ben petrol arama
ya başladım» diyemez. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FA
HİR İLKEL — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki ha
dise şu : Bu arama işlemi bir orman sahasında ise, 
o zaman Orman Genel Müdürlüğünün bir müsaade 
vermesi lazım; fakat bu müsaadeyi cevaplandırmazsa 
muayyen bir süre ile sınırlandırılıyor ve o süre zar
fında müspet veya menfî bir cevap vermezse müsaa
de ettiği kabul edilerek muamele yürütülecektir. Bu, 
zamanın kısaltılması için konmuş bir maddedir. Yok
sa, mazide zaman zaman buna cevap gelmemiş, gel
meyen cevaplarla iş uzatılmıştır. Bu uzamanın tahdit 
edilmesi, sürenin kısaltılması için konmuş bir mad
dedir. Onun için cevap gelmese dahi 60 gün sonra 
muvafakat verilmiş şekliyle kabul edilip muameleyi 
yürütmek için konulmuştur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Birisi, yani 9 uncu maddedeki, Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğünün kendi vazifesi, onu 
yapmakla mükelleftir. 

Diğeri ise, diğer bakanlıkları ilgilendiriyor ve o 
zaman konuşmamızda da dendi ki, «Bunlardan 1 
sene geçenler var, hâlâ bir cevap alamıyoruz. Mec
burdur, dersek, kendisine ait bir bakanlık olmadığı 
için ve cevap gelmediği halde böyle bir işleme giri
şirse, ileride belki bazı hukukî problemler çıkabilir; 
ama böyle konursa, muvafakat vermiş kabul etmek 
suretiyle onu da çabuk cevap verdirmeye icbar edi
yor.» 

Zannederim 9 uncu maddede böyle bir şey di
yemeyiz. Çünkü, müsâadeyi verecek olan Petrol İş
leri Genel Müdürlüğüdür ve eğer o müsaadeyi 2 ay 
içerisinde vermezse, belki müracaat sahibi, «Kanun 
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2 ay içerisinde müsaade vermeyi mecbur ettiği halde 
vermemiştir; benim zararım şu kadardır» deyip, Da-
nıştaya dava açar, şikâyet eder ve tazminat hakkı do
ğabilir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de dava açıl
masından çekineceği için müsaadeyi zamanında ver
mek zorunda kalır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Metinde
ki «ilgili merciler» diğer bakanlıklar olmaktadır, de
ğil mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
FAHİR İLKEL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Diğer muhtelif bakanlıklar ve ek
seriya Tarım Bakanlığı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar da 
aksini söyleyebilirler mi; «Bir sıkışıklık oldu cevap 
veremedik, bunu kabul ettiniz» derler mi, diye ha
tırlatmak istedim. 

BAŞKAN — İşte bu Kanunu okuyanlar da bil
sinler ki, bu kadar zaman içerisinde bize bir cevap 
vereceklerdir... 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. -

4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
J/464; M. G. Konseyi : 1/473) (D. Meclisi S. Sayı
sı : 293; M. G. Konseyi S. Sayısı : 551) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasın
da, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Bu rapor, 551 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve ilgi

liler yerlerini aldılar. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Evcil. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yük
sek malumları olduğu veçhile, 20 Temmuz 1982 ta
rihinde yayınlanan 41 sayılı Kanun Hükmündeki Ka-

(1) 551 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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rarname ile üniversitelerimizin teşkilatı yeniden dü
zenlenmiş ve 19 olan üniversite sayısı, bu Kanun 
Hükmündeki Kararname ile 27'ye çıkarılmış bulun
maktadır. 

41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, daha 
sonra kanun tasarısı halinde Danışma Meclisine sevk 
edilmiş, Danışma Meclisinde görüşüldükten sonra şim
di yüksek huzurlarınıza sunulmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen 
var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; yükseköğretim 

kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun yükseköğretim kurum
larının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları 
kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Esasları 

Esaslar 
MADDE 3. — Üniversite; fakülte, enstitü, yük

sekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştır
ma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden olu
şur. Bir üniversitede; 

a) Fen fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi 
birlikte teşkil edilen fen - edebiyat fakültesi; 
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b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bi- I 
limleri, ktisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş he- I 
kimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, I 
ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri I 
veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil I 
edeceği fakülteler; I 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili I 
fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî bilim I 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekim- I 
ligi, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla il- I 
gili sağlık bilimleri enstitüeri ile bu Kanunda belirle- I 
nen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; I 

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya li- I 
şans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; I 

e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı I 
birimlerden oluşan konservatuvarlar; I 

f) Ön linas düzeyinde ara insangücü yetiştiren I 
meslek yüksekokulları; I 

g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araş- I 
tırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uy- I 
gulama merkezleri; I 

Bulunur. I 

BAŞKAN — Maddenin (b) fıkrasında ihtiyaca 
göre kurulacak fakülteleri, «eğitim, eğitim bilimleri, 
iktisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, 
eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, or
man, ilahiyat ve güzel sanatlar» olarak saydık. Biz 
daha evvel bunu konuşurken İstanbul Teknik Üni
versitesine bağlı olarak «Havacılık ve Feza Bilimleri 
Fakültesi» diye bir fakülte kuralım demiştik; fakat 
şimdi o fakülte buraya konmamış, «ihtiyaca göre» 
deyince bu fakültenin de buraya girmesi gerekmez 
miydi? 
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bütün bunların hepsi mühendislik fakültesinin için
dedir. 

BAŞKAN — Burada elektrik - elektronik ve di
ğer fakültelerin isimleri de geçmiyor. O halde bun
ları da mühendislik fakültesinin içinde kabul ediyo
ruz. 

İHSAN DOĞRAMACİ (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bütün bu fa
külteler mühendislik fakültesinin şemsiyesi altında
dır. 

BAŞKAN — Bu husus zabıtlara da geçti, o şe
kilde halledilir. 

3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kurum ve kuruluşların imkânlarından yararlanma 
MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve 

özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim - öğretim 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç - gereç
leri ile öğretim elemanını temin etmek, öğrencilere 
atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesis
lerinde staj ve uygulama imkânları sağlamak üzere, 
ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esas
lar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak 
bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Hizmetiçi eğitim 
MADDE 5. — Üniversiteler, alt düzeydeki eği

tim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve 
imkânları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluş
larının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları 
açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esas
lar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Faaliyete geçirilme 
MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında olup, yeni 

kurulan birimler; eğitim - öğretim için yeterli ku
ruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mâlî ve idarî 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Efendim, «mühendislik» umumî bir hü
kümdür, tüm fakülteleri kapsıyor. Nitekim şu anda 
elektrik - elektronik fakültemiz, inşaat fakültemiz var; 

Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksek
okul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma 
ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim 
dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleş
tirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca dü
zenlenir. 

Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılma
sıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğ- I 
retim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversite
lerin senatoları tarafından yapılır. 
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şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğre
tim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversiteler 
Ankara Üniversitesi 
MADDE 7. — Ankara Üniversitesi; 
a) Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgi

ler, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, 
Ziraat ve İlahiyat fakülteleri'nden; 

b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adı
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kas
tamonu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yük
sekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rek
törlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Hukuk 
Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakül
tesine bağlı olarak yeni kurulan Ev Ekonomisi Yük
sekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yük

sekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner 
Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bi
limleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Dip
loma Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, başka bir ve
sile ile «Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Ens
titüsünü fıkranın baş tarafına aldık. 

BAŞKAN — Evet, o husus benim de dikkatimi 
çekti. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Burada da baş tarafa almakta, diğer em
sali gibi, belki yarar olabilir. İsimde «Atatürk İl
keleri» geçmiyor. Çünkü Atatürk'ün kurduğu ve bu 
adı taktığı bir Enstitüdür. Fakat «Atatürk İlkeleri» bu 

inkılaplar içindedir; uygun görülürse öbürleri gibi bu 
I enstitünün adını baş tarafa alalım. 

BAŞKAN — «Rektörlüğe bağlı olarak yeni ku-
I rulan» deyince, hepsi dahil oluyor mu? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
I Başkanı) — Hepsi Rektörlüğe bağlı Sayın Cumhur-
j başkanım. 
I BAŞKAN — Ama yeni kurulanları hangisi? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Efendim, yeni kurulanlar Türk İnkılap 

J Tarihi Enstitüsünün dışında kalan diğer fakülteler. 
[ Yani Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilim

leri... 
BAŞKAN — Bunların hepsi yeni mi kuruluyor? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde, «Rektörlüğe bağlı olarak 

I yeni kurulan» terimi fıkranın baş tarafına gelecek ve 
I «Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ens

titüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Ens-
I titüsü ile Adlî Tıp Enstitüsünden» diye bitecek. 
I Bu hususu öyle düzeltiyoruz. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle şöyle 

I diyebilir miyiz : «Rektörlüğe bağlı Türk İnkılap Ta
rihi Enstitüsü ile yeni kurulan diğerleri...» Çünkü bu 
daha evvelden kurulu idi. 

I BAŞKAN — Daha evvelden var mıydı? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Evet, vardı. 
BAŞKAN — Tabiî, o zaman öyle olacak. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Ama bu da Rektörlüğe bağlıdır. Rektör
lüğe bağlı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ile yeni 
kurulan diğer fakülteleri yazdık ki hepsi de rektör-

I lüğe bağlı. 
BAŞKAN — Fıkra, «Rektörlüğe bağlı Türk İn

kılâp Tarihi Enstitüsü ile yeni kurulan Sosyal Bilim-
{ 1er... enstitüsünden» şeklinde olacak. 
I Fıkrayı o şekilde bir daha okutuyorum : 

«c) Rektörlüğe bağlı Türk İnkılâp Tarihi Ens
titüsü ile yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen 

I Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adlî 
I Tıp Enstitüsünden». 
I BAŞKAN — Yeni kurulan, ama kime bağlı? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
i Başkanı) — Onlar da rektörlüğe bağlı efendim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Fıkra, 
eski haliyle çok daha iyiydi. Türk İnkılâp Tarihi Ens-

| titüsü Atatürk ilkeleriyle ilgilidir. 
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BAŞKAN — Başta olmuş sonda olmuş bunun 
bir önemi yok, bunu bozmayalım. Öteki fakülteler 
yeni kuruluyor. Halbuki bu evvelden vardı. Şimdi, 
ötekiler sanki rektörlüğe bağlı değilmiş gibi oluyor. 
Halbuki bu fakültelerin hepsi rektörlüğe bağlı. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Yahut 
tekrar etmek lazım. 

BAŞKAN — Bir daha tekrar etmek lazım ki, ge
rek yok. Hiç bozmayalım, böyle daha güzel. 

7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi ilk okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
MADDE 8. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Ga

ziantep Mühendislik fakülteleri'nden; 
b) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesi'nden; 

c) İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve 
idarî Bilimler Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 
Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel -
Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüş
türülmesiyle oluşturulan İçel - Erdemli Deniz Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mü
hendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek 
Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekoku
lumdan 

Oluşur. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Fakültesi kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Bunların sayılması bir önceliği, bir

birinden üstünlüğü iltizam etmiyor. Mesela bundan 
önceki maddede «edebiyat» dedi, ondan sonra «mü
hendislik» geldi; o ondan öndedir manasını taşımı
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yeni ku
rulanla evvelki kurulmuş olan ayrılıyor. 

BAŞKAN — Evet, böylece ayrılmış oluyor. 
8 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 

Yok. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 

MADDE 9. — Hacettepe Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, 

Eczacılık fakülteleri'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 

Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin ikiye 
ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ede
biyat Fakültesi ile iktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fa
kültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk 
ilkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, 
Nükleer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 
Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabili
tasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev 
Ekonomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksek
okulu, Temel Bilimler Yüksekokulunun adının değiş
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yaban
cı Diller Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin Yük
sekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ankara Sağlık İda
resi Yüksekokulu ile Hacettepe Üniversitesinin aynı 
adlı Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Sağlık İdaresi Yüksekokulu ile 
rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fakültesine bağ
lanan Meslekî Teknoloji Yüksekokulu'ndan; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe 
bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Mes
lek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksek
okulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Gü
zel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet 
Konversatuvarı'ndan; 

Oluşur. 
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Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakül
tesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Gazi Üniversitesi 
MADDE 10 — Ankara'da Gazi Üniversitesi 

adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversi
te; 

a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiş
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yö
netim Bilimleri fakülteleri ile Malî 'Bilimler ve Muha
sebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek
okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan İktisadî ve İdarî (Bilimler Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yiiksek-
öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, An
kara ve Zonguldak Ereğli'si Yabancı Diller Yüksek
okullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı An
kara Ondokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin 
bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'n
den; ( 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yük
sek Teknik öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar 
Yüksek öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakülte
si, Ankara Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu ile 
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun birleş
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mes
lekî Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Ankara İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi
ne bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimli
ği ve Eczacılık fakülteleri'nden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme 
'Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştiri
lmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, iSağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve Önleme 
Enstitüsü'nden; 

g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekoku

lunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu'ndan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni ku
rulan Eğitkn Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı ıBolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim enstitülerinin 
adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim 
Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekoku'ıı, 
Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim 
Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek öğrtmen Okulu
nun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik 
Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksek
okulu; Kız Sanat Yüksek öğretmen Okulunun ada
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve Meslekî Eğitim 
Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu' 
ndan; 

ı) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlü
ğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu 
Meslek Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Ma
liye Meslek Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecimi 
'Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan 
Bolu İdarî iBilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa 
bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağ
lanan Tapu - 'Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler.. 

Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
İstanbul Üniversitesi 
MADDE 11. — İstanbul Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bi

limler, İktisat, İşletme, Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrah
paşa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veterine: 
fakülteleri'nden; 

b) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yer 
Bilimleri Fakültesinin birliştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
'Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp 
Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, 
Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Atatürk İlke
leri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İşletme Fakültesine 
bağlı İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Ensti
tüsü'nden; 
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d) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 
iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightingale Hem
şirelik Yüksekokulu, iktisat Fakültesine bağlı Gazete
cilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulunun adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ba
sın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak yeni 
kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu'ndan; 

e) Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı iken, İs
tanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan 
Tütün Eksperleri Yüksekokulu, istanbul Üniversite
si Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
istanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
istanbul Teknik Üniversitesi 
MADDE Yİ. — tstanbul Teknik Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı işletme, Gemi inşaatı ve 

Deniz Bilimleri, Maden fakülteleri'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Ede-
biyat Fakültesi'nden; 

c) tstanbul Teknik Üniversitesi, inşaat Fakülte
siyle Maçka inşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan inşaat Fakültesi, 
Elektrik Faikültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Elektrik - Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesiyle 
Maçka Makine Fakültesinin birleştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, 
Kimya Fakültesi ile Metalürji Fakültesinin birleşti
rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kim-
ya-Metalurji Fakültesi, Mimarlık Fakültesiyle Maçka 
Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi ile Uçak 
ve Uzay [Bilimleri Fakültesi'nden; 

d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik 
Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
©ilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile istan
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer 
Enerji Enstitüsü'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek 
Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağla
nan tstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı' 
ndan; 

Oluşur. 
istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Dil

ler Okulu kaldırılmıştır. 
'BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Boğaziçi Üniversitesi 
'MADDE 13. — Boğaziçi Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 

Fakültesin'den; 
c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştiril

mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede
biyat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesinin adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk 
ilkeleri ve tikilap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Ensititüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri 
Enstitüsü, Biyo - Medikal Mühendisliği Enstitüsü 
ile Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı Kandilli Rasatha
nesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş
tırma Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı önlisans Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksek
okulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHlNJKAYA — Efen

dim, biraz evvel Sayın Doğramacı'nın temas ettikle
ri gibi, Ankara Üniversitesinde; «Türk inkılap Tarihi 
Enstitüsündeki burada ise; «Atatürk ilkeleri ve (Türk. 
demiyor) inkılap Tarihi Enstitüsü» diyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı 
isimler olması lazım. 

ORGENERAL TAHSÜN ŞAHÎNKAYA — Bu
rada da aynı kelimeleri kullansak herhalde faydalı 
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olur. «Atatürk tikeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Ensti
tüsü» diyelim, yahut da aynı ifadeyi alalım Ankara 
Üniversitesine de koyalım. 

BAŞKAN — iBuyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru

mu Başkanı) — Kurulan yeni enstitülerin adı, «Ata
türk tikeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü» dür. Ancak. 
Ankara Üniversitesine bağlı kurulan bu enstitüye 
Atatürk'ün verdiği ad böyle olduğu için o değiştiril
medi. Diğerleri burada yazıldığı gibi oluyor efendim. 

BAŞKAN — Atatürk adını verdiği için öyle olu
yor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
Efendim, «İnkılap Tarihi» zaten «Türk İnkılap Tari
hi» başkasının inkılap tarihi olamaz. 

BAŞKAN — Tabiî olmaz. Çünkü Atatürk İlke
leri ve İnkılâpları öğretiliyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Ona 
benzesin diye söyledim ben. Birisinde «Türk İnkılap 
Tarihi» diğerinde sadece; «İnkılap Tarihi Enstitüsü», 
deniyor. 

İHSAN DOĞRAMACI '(Yükseköğretim Kuru
mu Başkanı) — ötekine Atatürk'ün verdiği isim di
ye dokunmuyoruz. 

BAŞKAN — (Biz buraya da onu koyalım. «Ata
türk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü»; hep
sine böyle diyelim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Gü
zel olur efendim. 

BAŞKAN — Atatürk'ün koyduğu isme de uymuş 
olur. 

İHSAN DOĞRAMACI ((Yükseköğretim Kuru
mu Başkanı) — O zaman efendim, demin okuduğu
muz maddeleride buna uygun düzeltmemiz gereke
cek. İstanbul Üniversitesinde de geçti. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man tensip ederseniz yine bunu başa. alalım. Başlan
gıçtaki düşüncemiz geri kalmasın; hep başa gelmiş 
çünkü. 

BAŞKAN — Hayır, hep başta değil; burada da 
(c) fıkrasının sonunda. 

Buvurun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, 2547 sayılı Kanundan bu 
isim aynen alınmıştır. Şöyle diyor 5 inci maddenin 
en son fıkrası : 

«Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim 
süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi...» 
İnkılâp Tarihi dediğimiz için, bunun da ismini aynen 

buradan almış olduk, öbürünü olduğu gibi, aynen 
muhafaza ettik. 

(BAŞKAN — Böyle kalsın. 
Atatürk zamanından kaldığı için muhafaza ettik, 

yoksa onu da değiştirebilirdik. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru

mu Başkanı) — Bir tek o istisna. Var efendim 
BAŞKAN — Esasında hepsi aynı enstitü, yalnız 

orada isim değişik oluyor. 

İHSAN DOĞRAMACI ((Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Tıpkı efendim, Dil Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi gibi; onun da «Edebiyat Fakültesi» olması la
zımdı; fakat adını Atatürk koyduğu için değiştirme
dik. Ona benziyor. Mesela Siyasal Bilgiler Fakültesi
nin asıl adı «Siyasal Bilimler Fakültesi» dir; fakat 
Atatürk ismini koyduğu için o fakültenin de adı; «Si
yasal Bilgiler» diye devam ediyor. 

BAŞKAN — Hatta ilk ismi «(Siyasal Bilgiler Oku
lu» idi. 

Başka 13 üncü madde üzerinde söz almak iste
yen var mı? Yok. 

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

'14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Marmara Üniversitesi 

MADDE 14. — İstanbul'da Marmara Üniversi
tesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üni
versite; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen -
Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakülte
si'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yük
sek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, 
İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakülter 
nin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Ba
kanlığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve (Spor Aka
demisinin bu fakültenin beden Eğitimi Bölümüne ka
tılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk 
Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Tek
nik öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim 
Fakültesi'nden; 

d) İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Ekonomi, işletme, (Siyasal Bilimler ve Ti
carî Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilim
ler Fakültesi'nden; 
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e) istanbul İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi
ne bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fa
kültesi ile Eczacılık Fakültesi'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yük
sek islâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakülte
si'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Dev
let Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülte
ye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

ı) istanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine 
bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eği
tim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim 
Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
Yıldız Üniversitesi 
'MADDE 15. — istanbul'da Yıldız Üniversitesi 

adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur., Bu Üniversi 
te; 

a) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısı
nın ve adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi inşaat, Makine - Elektrik, Harita - kadıst-
ro Fakülteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendis
lik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendislik 
ve Mimarlık fakültelerinin mühendislik bölümlerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kocaeli Mü
hendislik Fakültesi'nden; 

c) İstanbul Devlet Mühendislik ve (Mimarlık 
Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin 
mimarlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, (Kocaeli 
'Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek 
Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Mimar Sinan Üniversitesi 
MADDE 16. — istanbul'da Mimar Sinan Üniver

sitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üni
versite; 

a) Rerktörlüğe bağlı olarak yeni, kurulan Fen -
Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre düzen
leme Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ye rek
törlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

c) istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 
Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Dü
zenleme Fakültesi dışında kalan istanbul, Ankara ve 
Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sa
natlar Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Gü
zel Sanatlar Fakültesine bağlanan istanbul Devlet 
Konservatuvarı'ndan; 

Oluşur. 
IBAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Ege Üniversitesi 
MADDE 17. — Ege Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, 

Eczacılık ve Ziraat Fakülteleri'nden; 
b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştiril

mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat 
Fakültesi'nden; 

c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda 
Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü ile 
Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 
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e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devitf I 
Türk Musikisi Konservatuvarı, Su Ürünleri Yüksek
okulu, daha önoe Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulu
nun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rekt'Jrlü-
ğe bağlanan Basm - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakülte
sine 'bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan I 
Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; I 

Oluşur. I 
Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi. 

Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu I 
kaldırılmıştır. I 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: (Kabul edenler... I 
Etmeyenler.... Kabul ed lmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: I 
Dokuz Eylül Üniversitesi I 
MADDE 18. — İzmir'de Dokuz Eylül Üniversite

si adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniver
site; I 

a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesinden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek 
Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, tz-
mir Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin 
ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı 'Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve 'Spor Yüksekokulu' 
nun bu fakültenin beden eğitimi bölümüne katılma- I 
sıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eği- I 
tim Fakültesi'nden; I 

c) Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesinin adı- I 
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla- I 
nan Tıp Fakültesi ile daha önce Ege Üniversitesine 
bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakül
tesi'nden; I 

d) Ege Üniversitesine bağlı İşletme ve İktisat 
Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağ
lantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadî ye I 
İdarî Bilimler Fakültesi'nden; I 

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka- I 
demişinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan I 
ve rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakülte
si'nden; I 

f) Ege Üniversitesine bağlı İnşaat Fakültesi, Ma- I 
kine Fakültesi, Yer 'Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sa
natlar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bö- | 

lümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) (Millî Eğitim (Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek 
İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'n
den; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, iSağlık Bilimleri 
'Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlü
ğe bağlanan Deniz (Bilimleri ve Teknolojisi Enstitü-
sü'nden; 

ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz 
İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'ndan; 

j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni ku
rulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün' adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağ
lanan Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim 
Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan, Bu
ca Eğitim Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksek
okulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine 
bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üni
versitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Yüksekolunun adı değiştirilerek 
İktisadî ve İdarî 'Bilimler Fakültesine bağlanan Ay
dın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kül
tür ve Turizm (Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar 
Fakültesine bağlanan İzmir Devlet (Konservatuvarı, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağla
nan İzmir Meslek Yüksekokulu, İşletme Fakültesine 
bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağ-

j lanan Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulundan; 
i Oluşur. 

Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağla
nan Sanat Eğitim Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumbhurbaşkanım, pek önemli değil, fa
kat 18 inci maddenin en son satırında; «Maliye Mu
hasebe» deniyor. Muhasebenin maliyesi gibi yanlış 
bir izlenim çıkmasın diye, aynı zamanda iki kolda da 
eğitim yapacağı için oraya; «Manisa Maliye (Tire) 

I Muhasebe» demekte yarar var. 
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(BAŞKAN — «Maliye Muhasebe» arasına bir tire I 
koyunuz. I 

18 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen I 
var mı? Yok. ( I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. j 

19 uncu maddeyi okutuyorum: I 
Trakya Üniversitesi I 
MADDE 19. — Edirne'de Trakya Üniversitesi 

adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; I 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan (Fen - I 

Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nden; I 
b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin I 

bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör- I 
lüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; I 

c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisi- I 
nin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek- I 
törlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi' I 
nden; I 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal I 
»Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi- I 
limleri Enstitüsü'nden; I 

e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Ensti- I 
tüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör- I 
lüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eği- I 
tim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturu- I 
lan ve rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksek- I 
okulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksek- I 
okulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli 1 
Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine I 
bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu'ndan; I 

Oluşur. I 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı? Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler.... Ka'bul edilmiştir. I 

20 nci maddeyi okutuyorum: I 
Uludağ Üniversitesi. I 
MADDE 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ I 

Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; I 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakül- I 

teleri'nden; I 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - I 

Edebiyat Fakültesi'nden; I 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek I 

Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa I 
Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili I 
bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe I 
bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; | 
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d) Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı Balıkesir Ne
cati Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştü-
türlmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Neca-
tibey Eğitim Fakültesi'nden; 

e) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

f) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elek
trik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu-
rulan ve rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik 
Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yük
sek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakül
tesinden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

ı) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan 
Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm 
Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan 'Balı
kesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Balıkesir Mü
hendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Meslek Yük
sekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

kaldırılmıştır. 
BAŞjKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 
Anadolu üniversitesi. 
MADDE 21. —Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adımn değiştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fa
kültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Ya
bancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni ku
rulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misi İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî 
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Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla 
yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açıköğretim Fa-, 
kültesi'nden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ha
cettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp 
Fakültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının 
değiştirilmesiyle olukturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Eczacılık Fakültesinden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendis
lik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Metalürji Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile 
Afyon Malî Bilimler Fakültesinin yüksekokula dö
nüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve İdarî Bi
limler Fakültesine bağlanan Kütahya İdarî Bilimler 
Yüksekokulu, Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu 
ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı 
Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlü
ğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik 
Meslek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekoku
lu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

'BAŞKAN — 21 inci maddenin (g) fıkrasındaki; 
«Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu» ibaresinin; 
«Maliye Muhasebe» arasına da (tire) koyunuz. 

21 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum: 
ISelçuk Üniversitesi 

MADDE 22. — Selçuk Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-
- Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yük-
seköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Kon
ya, İsparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokulla
rının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

| c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk 
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi'nden; 

d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakül
tesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek 
'İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağ-
lik Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim 
Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksek
okulu, Konya Kız Sanat Yüksek öğretmen Okulu
nun adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim 
Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, 
rektörlüğe bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, 
Niğde Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Akdeniz Üniversitesi. 
MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi 

adı ile bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen -

Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin 

bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakülte
si'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen (Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Burdur Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan An
talya, Meslek Yüksekokulu, İsparta Mühendislik Fa-

488 — 



M. G. Konseyi B : 137 28 . 3 . 1983 O : 1 

kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürün
leri Yüksekokulu ile Millî Eğitim iBakanlığına bağlı 
iken, aynı fakülteye bağlanan Burdur Meslek Yüksek
okulu, İsparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Çukurova Üniversitesi 
MADDE 24. — Çukurova Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp Ziraat fakültelerinden; 
'b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştiril

mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesi'nden; 

e) Millî Eğitim Baaknlığına bağlı Yabancı Dil
ler Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yük
sekokulu ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun 
katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eği
tim Fakültesi'nden; 

d) İdarî Bilimler Fakültes'i ile Adana İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi 
dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

e) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitsüsü'nden; 

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su 
Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı ola
rak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının 
'değiştiriılmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine 
bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İkti
sadî ve Ticarî Mimler Akademisine bağlı Mersin İş
letmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiş
tirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlü
ğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Os
maniye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yük
sekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya 
Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller 
Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

'Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci ma'ddeyi okutuyorum : 
Erciyes Üniversitesi 
MADDE 25. — Kayseri Üniversitesinin adı Erci

yes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen -

Eddbiyat Fakültesi, Gevher Nesi'be Tıp Fakültesinin 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Tıp Fakültesi'nden; 

b) İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesi'nden; 

c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri Yük
sek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakülte
si'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nes'ibe Tıp Tarihi Ensti-
tüsü'nden; 

f) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı 
olarak Nevşehir'e yeni kurulan Nevşehir Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe 'bağlanan Kayseri 
Meslek Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekoku
lu'ndan; 

Oluşur. 

BAŞKAN — «Erciyes» midir, «Erciyeş» midir? 
«ş» ile bitmesi lazım, benim bildiğim «Erciyeş»tir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Hükümetten gelen kararname
de de «Erciyes» olarak geçiyor Sayın Cumhurbaş
kanım. Daha önce de bu konuşulmuştu, böyle ya
zıldı. Ancak, emin olmak için, müsaade burursanız, 
bir defa daha atlastan yahut yazım klavuzundan 
bakalım efendim. 

BAŞKAN — Bakarsınız ona; ama benim bildiğim 
«Ercîyeş»tir, hatta «Erciyaş» derlerdi eskiden, son
radan «Erciyeş» oldu. Zaten «Erciyes» dile de tuhaf 
geliyor. 
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TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko- ı 
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yeni 
yazım kılavuzunda «Erciyeş» olarak geçmektedir. I 

BAŞKAN — Doğrusu da budur; onu «Erciyeş» 
olarak düzeltiniz. 

25 inci madde üzeriride söz almak isteyen var 
mı? Yoktur. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Üniversitesi 
MADDE 26. — Cumhuriyet Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden; 
b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının 

değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mü
hendislik Fakültesi, Tokat Ziraat Fakültesi'nden; 

d) Re'ktörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağ- I 
lık Bilimleri Enstitüsü'nden; i 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yerii kurulan Hem
şirelik Yü'ksekokülu'n'dan; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan SiVas Meslek Yüksekokulu ile Tokat 
Ziraat Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksek-
okulu'ndan; 

Oluşur. 
Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri 

Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Te
mel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. I 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... I 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : I 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi : I 
MADDE 27. — Ondökuz Mayıs Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakül'teleri'n-

den; 
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının de

ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; I 

c) Millî Eğitim Bakanlığına 'bağlı Samsun Yük
sek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, I 
Samsun, Tokat ve Amasya yabancı diller yüksek
okullarının bu fakültenin ilgili bölümlerine katılma
sıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fa
kültesi, Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün fakül- j 
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teye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan llalhiyat Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri, Enstitüsü, Sağ
lık Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop 
Su Ürünleri Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağh Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan 
Amasya Eğitim Yükse'kokulu, rektörlüğe bağlanan 
Çorum Meslek Yüksekokulu ile Amasya Meslek Yük
sekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kuru
lan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Karadeniz Üniversitesi 

MADDE 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiş
tir. Bu Üniversite; 

a) Re'ktörlüğe bağlı Orman Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -
Edebiyat Fakültesi'nden; 

c) Milî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek-
öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fa
kültesi'nden; 

d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trab
zon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

e) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat - Mi
marlık, Makine - Elektrik, Yer Bilimleri fakülteleri
nin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) (Tralbzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

ıg) Rektörlüğe bağh olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüş
hane Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksek-
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okulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağ
lı olarak Sürmene'de yeni kurulan Sürmene Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Yülksekokulu, Fatih Eğitim 
Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yük
sekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun 
Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluştu
rulan ve Fatih Eğitim Fakültesine bağlanan Giresun 
Eğitim Yüksekökulu'ndan; 

Oluşur. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Üniversitesi 
MADDE 29. — Atatürk Üniversitesi ; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars 

Veteriner, Mühendislik ve Zirat Fakülteleri'nden; 
b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-
Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının de
ğiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım 
Ekonomisi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıy
la oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İda
rî Bilimler Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Kara-
bekir Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştü
rülmesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun 
bu fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Kâzım Karabekir 
Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Islamî İlimler Fakültesi ile Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü
nün birleştirillmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü'nden; 

f) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağla
nan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı iken adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve Kâzım Kara'bîkir Eğitim Fakültesine bağlanan 
Erzincan Eğitim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksek
okulu, rektörlüğe sağlanan Erzurum Meslek Yüksek
okulu, Erzincan ]Meslek Yüksekökulu'ndan; 

Oluşur. 

Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve 
Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen varmı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyoruz: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
İnönü üniversitesi 
MADDE 30. — İnönü Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştiril

mesiyle oluşturulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ada
na İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Malatya İk
tisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla 
yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'n
den; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektör
lüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rek
törlüğe bağlı olarak yeni kurulan Adıyaman Mes
lek Yüksekökulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyoruırnı: 
Fırat Üniversitesi 
MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakültele

ri'nden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen 
Edebiyat Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Teknik 
Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştü
rülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su 
Ürünleri Yüksekökulu'ndan; 

g) Rektörlüğe bağlı dlarak yeni kurulan Tun
celi Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksek
ökulu'ndan; 

Oluşur. 
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BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Dicle Üniversitesi : 
MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı 

Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üni
versite; 

a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Urfa 
Ziraat fakülteleri 'nden; 

b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fa
kültesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk 
Fakültesi ile Mühendislik - Mimarlık fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır 
Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül

mesi, Diyarbakır Ya'bancı Diller Yüksekokulunun bu 
fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sos
yal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan 
Eğitim Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiy
le oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt 
Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyarbakır 
Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, 
Urfa Ziraat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yük-
seko'kulu'ndan; 

Oluşur. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi -,-
MADDE 33. — Vanada Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversi
te; 

a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fa
kültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesi oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fa
kültesi'nden; 

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Vete
riner Fakültesi, Ziraat Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü'nden 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim 
Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Eğitim Yü'ksekokulu'ndan; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hak
kâri Meslek Yü'ksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, doğu illerinde -dikkatle
rinizden kaçmamıştır daha önce üç ilde idi şimdi bir 
de Adıyaman ilave edildi- dört tane yüksek meslek 
okulu açılacak. Fakat doğuda bunların arasında en 
kötü durumda olan bir tek ilimiz kaldı. O da Tat
van'ı içine alan Bitl'istir. 

Tatvan çok önemli, ben gittim; gerçekten büyük 
tezahürat yapıyorlar, okul istiyorlar. Esasen Yüzün
cü Yıl Üniversitesi genişleme istidadında. Tensip edi
lecek olursa, «Hakkâri Meslek Yüksek Okulu» ka
bul edilmiştir, bir de Bitlis'te açılmasında yarar var
dır. Bitlis'te yer olmadığını' biliyorum; gittim, gez
dim ve gerçekten yer yok. 

BAŞKAN — Bitlis'te olmaz, yer yok. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Tatvan'da olabilir,; Bitlis'in ilçesidir. Çünkü. Ten
sipleri olursa ilave edebiliriz. Böylece hem il bakı
mından ve hem de bölge bakımından Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi için, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 
büyük bir kazanç olur. Bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın* Doğramacı ne dersiniz? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Efendim, aslında bizim önerimiz; 2547 
sayılı Kanun değişikliğiyle büyük ihtiyaç duyulan 
meslek okullarının açılma yetkisinin kurumumuza ve
rilmesiydi. Bölümlerin açılması çok büyük ihtiyaç, 
fakat her biri de bir kanuna ihtiyaç göstermesi ba
kımından zaman almaktadır. 

Takdir Yüce Heyetinizin, açılsa bile bunun uygu
lamaya konması, şartların elverişli olduğu bir zaman 
da bize bırakılıyor. Şimdi de açılabilir, sonraya da 
bırakılabilir. Aslında o bölgelerin kalkınması çok 
yüksek öncelik taşır. 

Takdir zatı âlinizindir. 
BAŞKAN — Yalnız, şimdi «Tatvan'a açarsak 

Bitlis'liler alınır. Zaten orada devamlı bir dedikodu 
i; var; «Yarın öbür gün, Tatvan vilayet olacak, Bitlis 

kaza olacak» diye. O da mühim bir mesele. 
Esasında Tatvan'da kurulması lazım. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Mesela, endüstri meslek lisemiz büyük bir eser; 
Bitlis'e gittim, gezdim. Gerçekten gençler açıkta kal
mışlar, liseyi bitirmişler gidecek yerleri yok; «'bir 
meslek sahibi olalım yüksek tahsil yapalım» diyorlar. 

BAŞKAN — İlçelerde var mı bizim meslek yük
sekokulumuz?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Demirci'de büyük bir endüstri meslek okulu var, 
burası daha da genişletilebilecek durumdadır. 

BAŞKAN — Yer müsaittir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yer müsaittir efendim. 

BAŞKAN — Bitlis'te bu imkân yoktur. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Halkı da atak ve hareketli, bir yüksekokul isti
yorlar» 

BAŞKAN — Evet, o zaman «Hakkâri Meslek 
Yüksekokulu ve Tatvan Meslek Yüksekokulundan» 
diyeceğiz eğer bir değişiklik yaparsak, değil mi? 

Zaten imkânlar hâsıl olunca kurulacak, şimdi ora
ya bunu koymakla hemen açılmayacak. Yeri hazırla
nacak, eleman 'bulunacak, falan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Siirt'te ve bütün çevrede yüksekokul var, bir bu
rası kalmış efendim. 

BAŞKAN — Bitlis, şimdi gerçekten alınır buna. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Ben, 
Bitlis'te iki sene bulundum ve halkın arasında yaşa
dım Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz hususu 
orada müşahade ettim. Bitlis, hem Siirt hem de Tat
van'ı daima kıskanır, bunlarla kendisini mukayese 
eder, sosyopolitik bir yönü de vardır. 

BAŞKAN — Bitlis'te de ıbir şey yok, hiçbir şey 
yapılmış değildir. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Evet, 
çok geri kalmıştır efendim. Bölgenin en geri kalmış 
vilayetidir, malumunuz; yani alınabilirler, buyurdu
ğunuz gibi. 

'BAŞKAN — Zaten Rahva ile Tatvan arası 12 ki
lometredir, Tatvan'la Bitlis arası da 20 kilometre 
kadardır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bitlis'le 
Tatvan arası 25 kilometredir. 

BAŞKAN — Evet, Rahva yolun yarısıdır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sağlık yüksekokulu da açıldı efendim Bitlis'te. 

Ben gittim, gezdim; orasını bir öğretmen evi yapalım 
diyorduk, sonradan Sağlık Bakanıyla konuştuk ve 
sağlık yüksekokulu yapıldı. 

BAŞKAN — Tatvan'da hiçbir şey yok mu şim
di? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Tatvan'da hiç yüksekokul yok. 

BAŞKAN — Lise var değil mi? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Bir lise var, endüstri meslek lisesi. Bunun için 
de yüksekokula çok istek var. 

BAŞKAN — Nüfusu Bitlis'ten fazladır değil mi? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Fazıladır ve okurları daha ilgili, hareketliler efen
dim» 

BAŞKAN — Sonra tugay da orada. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Evet efendim. Sonra kolayca Van'la irtibata ge
çebilecek bir yerdedir. 

BAŞKAN — Van'a gerek denizden, gerek kara
dan çok yakındır. 

•Evet, (e) Fıkrasına; «Rektörlüğe 'bağlı olarak ye
ni kurulan Hakkâri Meslek Yüksekokulu, Tatvan 
Meslek Yüksekokulundan» demek lazım. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — İzin verir misiniz Sayın Cumhurbaşka
nım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Mademki böyle bir bölge politikası önem
li rol oynuyor ve mademki bunun açılışı ve uygula
maya geçişi bir iki sene sonraya ve bize kalmıştır, 
bizim aynı ilde iki tane meslek yüksekokulu açtığı
mız da varittir. Bir kesimine Tatvan deriz, hangisi
nin durumu daha elverişli ise onu hizmete koyarız, 
ikisi de böylece denk olur. Belki bir anda yaptırırız, 
(böylece iki tane yüksekokul olur. Zaten o bölgenin 
kalkınması çok önemlidir. Bu bakımdan hem Bitlis 
yazalım, hem Tatvan yazalım. 

BAŞKAN — «Bitlis ve Tatvan okullarından» de
riz o zaman. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — İki tane yapalım efendim, ayrı ayrı ol
sun* 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—> Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz ileri
de aynı huzursuzluk yine çıkacaktır. İkisini açmak 
mümkün değildir. Çünkü, Türkiye'nin birçok yerleri 
halen boştur ve tabii bu husus • tensiplerinize bağlı
dır» 
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BAŞKAN — Zaten meslek yüksekokullarına, 
meslek liselerine büyük önem veriyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Muş da 
çıkıp yüksekokul isteyecektir; çünkü Muş'ta da yük
sekokul yoktur. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) — Ağrı'da 
da yoktur. 

(BAŞKAN — Ama her yere de açamayız. 
Peki, kalsın bu. Çünkü, şimdi yetki veriyoruz. 
ÎHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Efendim, yetki verilince biz her seferin
de gider şartları inceleriz. 

(BAŞKAN — Sonra düşünülebilir, hangisi en çok 
şartlara uygunsa o zaman verelim yetkiyi; bu konu 
biraz düşünülmeye değer. Tabii oraya gittiğiniz için 
sizden istediler, Muş'a gitseydiniz Muşlular da iste
yecekti, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—. Efendim, gittim oraya, orada da yüksekokul yok
tu. Hakkâri'ye konulursa <bu dediğim gibi... 

BAŞKAN — Hakkâri çok kenarda kalmıştır, ora
da hiçbir şey yoktur ve sonra vilayettir. 

Şimdi efendim, ımadde ilk okunduğu şekliyle ka
lıyor, 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 
Yoktur, 

33 üncü maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar, kadrolara 

ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 4619 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi Hak

kında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hak
kında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

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

d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile 
ek ve değişiklikleri, 

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

f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla is
tanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun 
ile ek ve değişiklikleri, ( 

h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş 
Kanunu, 

ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Ka 
nunu, 

k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kanunu, 
1) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanu

nu, 
m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kanunu, 
n) 1<873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hak

kında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
o) '2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması 

Hakkında Kanun, 
p) 7334 sayılı iktisadî ve Ticarî ilimler Akade

mileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
r) 1172 sayılı Devlet Güzel 'Sanatlar Akademi

leri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
t) 141'8 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mü

hendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş, 
Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun, 

u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin 
Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak 
Resmî Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ye de
ğişiklikleri, 

v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara 
Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar, 

z) 2151 sayılı Trabzon iktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisinin Açılışı ve bu Eğitim Kuruluşunun 
Kadro Kanunu, 

'BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler;.. Kabul edilmiştir. 

'35 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürüdükten kaldırılan hükümler 
MADDE 35. — 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Ens

titüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler 
Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsa
mına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer 
kanunların, bu Kanuna aykırı hükümleri; yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde l'i okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına 
giren yükseköğretim kurumlarının, rektör yardımcı
ları, fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yük
sekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabi-
lim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanları
nın atanmaları 31 Ağustos 1982 tarihine kadar; üni
versitelerarası kurul ile yükseköğretim kurumlarının 
organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine 
kadar; yapılır. 

iBu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bö
lüm, anabilirn, anasanat, bilim ve sanat dallarının yö
netimi ve çeşitli kurullarının teşkili için; bu Kanu
nun geçici 3 üncü maddesi kapsamına alınan öğretim 
görevlileri, 31 Aralık 1987 tarihine kadar görevlendi
rilebilirler. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen?.. Yok; 

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

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Yükseköğretim kurum

ları personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sa
natçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik ek geçici 16 nci maddesine göre ve Yüksek
öğretim Kurulunun onayı ile üniversitelerce sözleş
meli olarak istihdam edilebilirler. Bu elemanların 
sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları 
ve sağlanacak sosyal yardımlar, Yükseköğretim Ku
rulunun önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine Ba'kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

'BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz iste
yen? Yok. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına 

alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün persondi 
ile öğrencileri yeniden bir atamaya veya kayıt işlemi
ne gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam 
ederler. Bunlardan; 

a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında 
kalan sınıflardaki bütün personel kadrolarıyla birlik

te kapsamına alındıkları yükseköğretim kurumlarına 
devredilmişlerdir. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili yükseköğretim 
kurumlarına devredilirler. Bunlara 31.7.1983 tarihi
ne kadar «öğretim görevlisi» olarak görev yaptıkları 
yükseköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak 
aylık dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu hükümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümleri (bu 
Kanunun 3 üncü maddesi ile 7 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrası hükümleri hariç) esas alınarak ödemede bu
lunulur. 

c) «b» bendine göre yükseköğretim kurumları
na devredilenlerden, en geç 1.7.1983 tarihine kadar 
yükseköğretim kurumlarında çalışmak istemedikleri
ni yazılı olarak talep edenler ile yükseköğretim ku
rumlarında istihdamına gerek: görülmediğine karar 
verilenler 31.7.1983 tarihi itibariyle ilgili bakanlıkla
ra kadroları ile birlikte iade edilirler. Yükseköğretim 
kurumlarında istihdamına devam olunacakların kadro 
unvanları 1.8.1983 tarihi itibariyle «öğretim görevlisi» 
olarak değiştirilimiş sayılır, bunlara 1.8.1983 tarihin
den itibaren «b» bendi hükümleri dikkate alınmak
sızın 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hüküm
lerine göre ödemede bulunulur ve haklarında 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesinde
ki süre sınırlaması 1.8.1988 tarihine kadar uygulan
maz., 

öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atan
mış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş 
olanlar; kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı 
ile, azamî iki öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini 
tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından 
ilgili üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans 
düzeyinde eğitim görmüş olanlar, lisansüstü öğrenim 
görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler 
veya eski kadrolarıyla lisansüstü öğrenime devam ede
bilirler. 

ıBu Kanunla düzenlenen yükseköğretim kurumla
rında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 
hükümleri ile araştırma görevliliğine intibakı yapılan
lara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun de
ğişik 16 nci maddesinde belirtilen aylıklarının % 40 
oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı ve gene % 40 oranında tam gün ödeneği 
olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının 
öngördüğü diğer ödemeler aynen ödenir. 

Bu Kanunla üniversitelere intikal eden öğretim 
görevlileri İle diğer görevlilerin kurumlar arasındaki 
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nakil işlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm- I 
lerine göre ve daimî görev yollukları ayrıldıkları 
üniversite bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğ
retim Kurulunca ve kadrolanyla birlikte ilgili bakan- • 
lıklara bilgi verilerek yapılır. 

Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak
ta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin 
toplamı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı 
durumda bulunan personeline verilen aylık ve her 
türlü ödemeler toplamından az olması halinde ara
daki fark kendilerine tazminat olarak ilgili üniversi
te bütçesinden ödenir. 

Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç 
fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na tabi memurlar, 'öncelikle yeni kurulan üniversite 
ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakan
lıklarda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen?.., 

Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, «Üniversiteler
de tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara» di
ye başlayan sondan ikinci fıkra hükümden amaç; şu 
anda bir tıp mensubu Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kaanlığınia bağlı bir hastaneye asistan olarak tayin 
edilince belli bir maaş alıyor, üniversiteye tayin edi
lince bir başka maaş alıyor, bu düşük oluyor, bun
ların eşit seviyeye gelmesiyle ilgilidir. Böyle kaldığı 
takdirde, yine farklar olacaktır. Çünkü, birisinde 
bir - iki yerden aylık alacak, diğerinde aradaki farkı 
tazminat olarak alacak ve onun da vergisini ödemek 
zorunda kalacak. 

Esas amaca ulaşmak için, belki ödemelerin net 
tutan hesaplanarak eşitlik itam sağlanabilir. O fık- I 
rayı da şöy'ie düzenleyebiliriz: «... yapmakta olan
lara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin net tu
tarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı du
rumda bulunan personeline verilen aylık ve her tür
lü ödemelerin net tutarından az olması halinde, ara
daki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniversite bütçe
sinden ödenir.» 

BAŞKAN — Şimdi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında çalışan bir doktor var. Bu, üniversite-' 
ye gidiyor uzmanlık öğrenimi yapmak için. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — iki tıp mezunu var; biri üniversiteye, bi
riside Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının belir- j 

leyeceği yere gidiyor. Aynı işi görecekler, aynı nö
beti tutacaklar. Şayet Sağlık ve Sosyal Yandım Ba
kanlığı fazla para veriyorsa, araştırma görevlisi ola
rak çalişacağına göre, aradaki farlkı ıtzminat olarak 
alacaktır. 

Zaten 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 
(e) fıkrasında bu öngörülmüş, deniyor ki; «Tıpta uz-
manlik öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya öde
neklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve 
ödenekleri göz önünde tutulur.» 

Fakat, Maliye Bakanlığı buna göre ödeme yap
mıyor. Burada; «göz önünde tutulur» deniyor 'ama 
daha mı az, daha mı çok; o yazılı değil. 

BAŞKAN — Burada açıklıyor: «... her türlü 
ödemelerin toplamı...» Toplam aynı olduktan sonra 
ister net, ister brüt olsun fark etmez. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Arz edeyim efendim. Diyelim ki, birin
de toplam ödenek ayda 25 'bin liradır, öbüründe 20 
bin liradır, arada 5 bin lira fark kalıyor. O 5 bin li
ra ödenirken onun da ayrıca vergisi alınıyor. 

BAŞKAN — Öbürü de 25 binin vergisini veri
yor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Efendim, hazan diki üç yerden tazminat 
alınınca vergilerde fark oluyor, ayrı ayrı vergi kesi
liyor. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığından arikadaşımız 
var, bu durumu o açıklasın. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, uygulamada 
sorun çıkabilir, şöyle: Sağlık Bakanlığında görevli 
olan personele özel hizmet tazminatı, verilmekte, bu 
vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. 

BAŞKAN — O vergiye tabi değil. Şimdi bu taz
minat olarak verilince vergiye tabi oluyor. 

İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Şimdi iki sorun çıkahiliir efendim, 
Bir, vergiye tabi tutulması meselesi; birde, daha ön
ce böyle gelen sorunlarda bunların net tutarlarının 
esas al'ınacağının öngörülmüş olması. Fakat şimdi 
çok yeni bir sorun intikal etti. Net eşitliği sağlaya
bilmek için, netten brüte gitmek gerekecek. Yani, 
net beş bin lira tazminat ödeyebilmek için onun ne
tini bulup, onu kesintiye tabi 'tuttuktan sonra beş bin 
lirayı ödememiz gerekecek. Bu uygulamada birçok 
sorunlara yol açacağı için... 

(BAŞKAN — Onun için oraya koyamıyoruz. 
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İLHAM KÜSMENOĞLU (Maliye Bakanlığı 1 
Temsilcisi) — EVet efendim. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Bunu görüştük Sayın Cumhurbaşka
nım, I 

BAŞKAN — «Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğ
renimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her tür
lü net ödemelerin...» şeklinde olacak, öyle mi? I 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — izin verir misiniz okuyayım: «... net 
(ve en sonunda da net) tutarından az olması halin
de...» 

BAŞKAN — Evvela yukarıya koyacağız. 
Bu kısmı düzeltilmiş şekliyle tekrar okutuyorum: j 
«Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yap

makta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödeme
lerin net tutan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın aynı durumda 'bulunan personeline verilen aylık I 
ve her türlü ödemelerin net tutarından az olması ha
linde aradaki fark kendilerine hiçbir vergi ve kesin
tiye tabi 'tutulmaksızın tazminat olarak ilgili üniver
site 'bütçesinden ödenir.» I 

Geçici 3 üncü madde üzerinde başka söz almak j 
isteyen var mı? I 

Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, (b) 
fıkrasının sonunda parantez içinde (bu Kanunun 3 
üncü maddesi ile 7 noi maddesinin 3 üncü fıkrası 
hükümleri hariç) diye bir kısım var. Burada hu ka
nundan kasıt 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nudur. Uygulamada herhangi bir problem olmasın, 
zabıtlara geçsin diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Öyle anlaşılması lazım.. Çünkü; «ek 
göstergeler ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nu hükümleri» deyince onu tavsif ediyor, onu izah 
ediyor. Onun için; «bu Kanun» dan miaksat; 1765 
saydı Kanun offiması lazım. 

TU0GENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim, zabıtlara geçsin 
diye arz ettim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
Yoktur. 

Geçici 3 üncü maddeyi bu düzeltmeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına 

giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya I 
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bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırdanların öğren
cileri, 1981 -1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar; 
bu Kanunun yayımı tarihinden önceki mevzuata gö
re eğibi'm - öğretimlerini sürdürürler. Milî Eğitim 
Bakanlığına bağlı yabancı diller yüksekokulları) öğ
rencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu 
maddede belirtilen diğer hususlara ait esaslar Yük
seköğretim Kurulunca belirlenir. 

'BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici madde 5'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 5. — Öğrencileri diğer yük

seköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim 
kurumlarının, taşınır ve taşınmaz inalları; ilgili ba
kanlıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim - öğretim ama
cıyla gerekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulun
ca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar 
devam edilebilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yoktur. 

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

Geçici madde 6'yı okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun ile ad, statü 

ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yük
seköğretim kurumlarının; 

a) 'Maliki bulundukları mevcut taşınır veya ta
şınmaz malları ve her türlü hak ve yükümlülükleri 
bağlandığı kuruma ait olur. 

. b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst ku
ruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine 
tahsis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli gö
rülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bün
yesine girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Mali
ye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dı
şındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bi
na ve malların müşterek kullanılması veya bu ku
rumlardan birine tahsis edilmesi, 'ilgili bakanlık ve 
Yükseköğretim Kurulunun önerileri üzerine, Maliye 
Bakanlığınca karara bağlanır. 

d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiy
le kurulan yükseköğretim kurumlan arasında taşınır 
ve taşınmaz mallarının geçici veya sürekli olarak bö
lünmesine, miülk'iyetlerinin tayinine Yükseköğretim 
Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkii-
dir, 
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BAŞKAN— Ben geçici madde 5 ile geçici mad
de 6 arasında <bir terslik gördüm. Geçici madde 5'te 
dedik ki; «Öğrencileri diğer yükseköğretim kurum
larıma nakledilen yükseköğretim kurumlarının, taşı
nır ve taşınmaz malları; ilgili bakanlıikta bırakılır.» 
Yani Millî Eğitim Bakanlığında kalır, öyle değil 
mi? 

İHSAN DOĞRAMACI '(Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Efendim, birinde «öğrencileri nakledi
lenler» diyoruz. Öbürlerinde müesseseler duruyor, 
naıkil durumu yok. 

BAŞKAN — Geçici madde 5'te; «... ilgili bakan
lıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim - öğretim ama
cıyla gerekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulun
ca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar 
devam edilebilir» demişiz. 

Şimdi, geçici madde 6'da da; «Bu Kanun ile ad, 
statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan 
yükseköğretim kurumlarının; 

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya ta
şınmaz malları ve her türlü hak ve yükümlülükleri 
bağlandığı kuruma ait olur» diyoruz. Yani üniversi
teye geçiyor burada; nereye bağlanmışsa oraya geçi
yor. Üniversiteye bağlandı, oraya geçiyor, ötekinde 
ise, kendi bakanlığında kalıyordu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım; şimdi öğrenciler binanın için
den alınıp, başka tarafa naklediliyorsa bina bakanlıkta 
kalıyor, çünkü bina boş. 

BAŞKAN —Evet ama onu anlamak çok zor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bir de 4 üncü maddede; 
«1981 - 1982 yılı sonuna kadar» deniyor. 

BAŞKAN — Vaktiyle kanun öyle geçtiği için o 
ifadeyi kullanıyoruz. 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Şimdi o ifadenin bu kanun içinde hükmü kalmış de
ğil, 1982 yılında tamamlandı ve böylece 4 üncü mad
denin birinci fıkrası artık geçerliliğini tamamen kay
betmiş durumda. 

BAŞKAN — Onu aynen kanunlaştırmak mecbu
riyeti var. Yoksa, kanun hükmünde kararnamenin o 
maddesini yürürlükten kaldırmış sayılırız. Bu geçici 
5 inci maddede bina boş kalıyor; öğrencileri gidiyor, 
bina boş kalıyor. 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
ilgili bakanlıkta kalıyor. 

BAŞKAN — Yani, Millî Eğitim Bakanlığında ka
lıyor. Ama o binayı 1985 tarihine kadar da Yüksek
öğretim Kurumu kullanabiliyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Birincisini değil efendim. 

BAŞKAN — Öyle anladım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Şöyle aynen Sayın Cumhurbaşkanım : Yabancı dil 
yüksekokulları için bu mevzubahis idi. Sayın Doğra
macı ile o zaman konuştuk bunu Sayın Cumhurbaş
kanım. Bu binaları boşaltacaklardı, fakat yerleri yok, 
başta tarafa da veremiyor. Bu yabancı dil okulları, 
yabancı dille eğitim yapan fakülteler içinde eritile-
çekti, fakat halen eski okulları içinde. 1985 yılma ka
dar bu binalar muhafaza edilecek ve 1985'ten sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına verilecek. 

BAŞKAN — Peki geçici madde 6'daki durum na
sıl oluyor? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Efendim, Erzurum Üniversitemizi ele ala
lım. Orada bir Islamî ilimler Enstitüsü var, bir de İla
hiyat Fakültesi olduğuna göre, biz onların öğrencile
rini ilahiyat Fakültesine naklettik, o binaya artık ihti
yaç kalmadı; fakat diğerine belli bir süre - 1985 yılı
na kadar - ihtiyaç olacak. Çünkü kuruluş devam edi
yor, aradaki fark budur efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 7. — 1982 yılı öğrenci seçme 

ve yerleştirme sınavı sonucunda, bu Kanun ile kaldı
rılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile bir
leştirilen yükseköğretim kurumuna girmeye hak ka
zanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıy
la uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

Geçici madde 8'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına gi

ren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağ
lantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 
malî yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan 
ödeneklerden yaprlmasına 1982 malî yılı sonuna kadar 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 8 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 9'u okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 41 

inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan 
aylarında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil 
Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

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

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde ile 
ilgili açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Bu madde kura çekme ve rotasyon ile 
ilgili bir maddedir. 2547 sayılı Kanuna göre Nisan 
ayında son durumu öğrenip kura hazırlığına geçme
miz gerekiyor. Halbuki o yılın Nisan ayı çoktan geç
mişti, o yüzden Kasım ayına kadar kurul devam et
tirildi. 

,2547 sayılı Kanun hükmü duruyor. Kurayı kal
dıracağımıza göre, ümit ediyoruz ki, Nisan ayında 
2547 sayılı Kanunun tadilleri de yoluna girer, o za
man bu işlemez. Onun için biz yokmuş gibi, artık 
yeniden muameleye başlamayacağız. Dileriz ki, Ni
san ayı sonuna kadar bu hüküm kaldırılır. Kura mua
melesine başlayalım, sonradan iptal edelim. 

Bilgi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — 2547 sayılı Kanunla ilgili değişiklik 
tasarısı şu anda ne safhada? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, size bazı husus
ları arz etmiştik. Dün ek direktiflerinizi aldık. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ortak bir toplantı yaptık ve bir 
ortak heyet kurduk. Sizden son direktifleri aldıktan 
sonra, biz bunu Bakanlar Kuruluna sevk edeceğiz, bel
ki bir hafta sonra getireceğiz. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulundan geçmesi biraz 
zor. Nisan ayına yetişmesi lazım. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Sevk ettikten sonra bir komisyon kuru
lur, üç dört gün içerisinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Onu, siz artık takip edersiniz. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkam) — Sayın Cumhurbaşkanım, za
ten çıkmasa bile; «1984 yılı Kasım ayı dahil» süre ver
diği için bir ralhatltk söz konusudur. 

BAŞKAN — «1984 yılının Kasım ayı dahil» diyor 
ama bir an evvel çıkarmakta fayda var. 
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Geçici madde 10'u okutuyorum.: 
GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına gi

ren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü
sünde çalışan lisansüstü öğrenim yapmış görevliler
den, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim 
üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan 
şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğre
tim üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibi
lerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, do
çentliğe atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanma
ları için en az 15 yıl, resmî eğitim - öğretim kurumla
rında öğretim görevi yapmış veya Kandilli Rasathane
sinde ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış ol
ması gerekir. 

Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde görev 
yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkar
tılacak yönetmelikteki esaslara uygun olanlar, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi ol
maksızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanlarında 
tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar 
müracaat etmeleri halinde, üniversitelerarası kurulun 
önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğretim 
üyeliğine yükseltilip atanabilirler. 

BAŞKAN — Geçen sefer konuştuğumuz husus, 
şimdiki ikinci fıkra oluyor değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Bu maddenin sonunda «öğretim üyeliği
ne yükseltilip atanabilirler» deniliyor. Bizde yükseköğ
retim üyeliğine yükseltmek yoktur. Yardımcı doçent
lik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltme vardır. Mad
deye açıklık getirmek için o kısmı «Yükseköğretim 
Kurulu kararı ile öğretim üyeliği payelerinden biri
ne yükseltilip atanabilirler» şeklinde düzenlemekte ya
rar var. Çünkü, «öğretim üyeliği» diye bir paye yok. 
Onlardan biri olması gerekir, yükseköğretim üyeliği 
üç tane olup; profesör, doçent ve yardımcı doçentlik
tir. 

BAŞKAN — Şöyle düzenleyelim : «Yükseköğretim 
Kurulu kararı ile öğretim üyeliklerinden birine yük
seltilip atanabilirler.» 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — «Uygun olanlardan birine» denirse daha 
iyi olur efendim. 

BAŞKAN — «Birine» dedikten sonra, uygun olan 
birisine olacaktır. 
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Yalnız, doğrudan doğruya da profesör olunabile
cek mi? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Olabilecek. Bir üstteki fıkra «15 sene 
yapmışsa» diyor. O takdirde profesör yapabiliyoruz. 
Günkü, «bağlı olmadan» diyor. 

Sanat dallarında 15 sene ehliyetini göstermiş, bu 
hizmeti yapmış ise (yönetmeliğe de uygundur) doğ
rudan profesör olabilecektir. Geçici bir süre için, ya
ni bu sene için. 

BAŞKAN — Bir defaya mahsus değil mi? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 

Başkanı) — Bir defaya mahsus. Zaten bu sene so
nunda bitiyor. 

BAŞKAN — Yoksa bundan sonra da böyle sa
nat dallarından filan geçme yok... 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — 1983 sonuna kadar. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onlar dı
şarıda kalmışlar da onun için. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — Bir kısmı aynı durumda profesör olmuş, 
öbürleri dışarıda kalmış. 

BAŞKAN — Geçici 10 uncu madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen var mı? 

Buyurun. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko-
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, geçici 
10 uncu maddenin birinci fıkrasının son satırı «Kan
dilli Rasathanesinde» olarak yazılmış, daktilo hatası 
var, o kjsım «Kandilli Rasathanesi» olacak, izin ve
rirseniz düzeltelim. 

BAŞKAN — Evet, «Kandilli Rasathanesi ve Dep
rem Araştırma Enstitüsünde» olacak. 

Bu madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
Birinci fıkranın sonundaki «Rasathanesinde» keli- I 

mesi «Rasathanesi» olarak düzeltilecek. 

İkinci fıkrayı yeniden okutuyorum : 
«Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde görev 

yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkar
tılacak yönetmelikteki esaslara uygun olanlar, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi ol
maksızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanlarında 
tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar I 
müracaat etmeleri halinde, üniversitelerarası kurulun 
önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğretim 
üyeliklerinden birine yükseltilip atanabilirler.» 

BAŞKAN — Geçici 10 uncu maddenin son şekli 
üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
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Geçici 10 uncu maddeyi bu son şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçimi madde 11'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanun içinde dü

zenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların 
rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Ma
lî Yılında; 

a) Rektörler için : 
(1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Millî Eğitim 

Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanat
lar Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 

(2) Marmara Üniversitesinde, istanbul iktisadî 
ve Ticarî ilimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesin
den; 

(3) Gazi Üniversitesinde, Ankara iktisadî ve Ti
carî ilimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinin öz
lük hakları ile ilgili tertiplerinden; 

(4) Yıldız Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakan
lığı 1982 Malî Yılı Bütçesinin istanbul Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 

(5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 
1982 Malî Yılı Bütçesinin işletme Fakültesi ile ilgili 
tertiplerinden; 

(6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 
1982 Malî Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile 
ilgili tertiplerinden; 

(7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniver
sitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Van Fen - Edebiyat 
Fakültesi ile ilgili tertiplerinden; 

(8) Trakya Üniversitesinde, istanbul Üniversite
si 1982 Malî Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile 
ilgili tertiplerinden; 

b) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için; 
bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Ma
liye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden; 

ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 11 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 12. — «Boğaziçi Üniversitesi 

Burs ve Borçlandırma Yönetmeliği» ile «Boğaziçi 
Üniversitesinde Çalıştırılacak Yardımcı Öğrencilerin 
Seçim, Görevlendirme ve Ücret Esaslarını Belirten 
Yönetmelik»in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, 31.12.1983 ta
rihine kadar geçerlidir. 
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BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen? Yok. 

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

36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Burada duralım. Şimdi bu, kanun 

hükmündeki kararnamenin kanunlaştırılmış şekli. 
Onunla düzenlenmiş olanlar, o tarihten yürürlükte
dir, yeni düzenlediklerimiz bu tarihten itibaren yürür
lüğe girer. Nitekim, «1981 - 1982'den itibaren» de
dik ve birçok şeyler koyduk. Bu tarihte yürürlüğe gi
rerse, onları niye yazdık? 

Burada bir anlaşamamazlık var. Benim anladığım 
kanun hükmünde kararname çıkarılma yetkisi veril
di ve bu kanun hükmünde kararname ile bunlar yü
rürlüğe girdi o zaman. Şimdi biz bunun bazı yerleri
ni değiştirdik, bazı yerleri de aynen duruyor. Aynen 
duran yerler o kararnamenin yürürlük tarihinden iti
baren, değişik yerleri de bu tarihten itibaren yürürlü
ğe girmesi lazım. Yoksa, hiçbir faydası olmaz bunun. 
Değil mi? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Evet efendim, Anayasaya uygunluğu, o şekilde bir 
açıklık getirilmekle sağlanabilir. 

BAŞKAN — Tabiî. 

4. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
da 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 

Şöyle denilebilir : «Filan tarihli yetki kanununa 
dayanılarak çıkartılmış bulunan kanun hükmündeki 
filan kararnameye uygun olanlar, kararnamenin yü
rürlük tarihi olan filan tarihten itibaren, değişik kı
sımları da, bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girer.» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
öyle bir madde düzenleyelim Sayın Cumhurbaşka
nım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi bu
nun kanun mu olması lazım? 

BAŞKAN — Onun yerine geçiyor, hiç ondan da 
bahis yok. Birçok kararname var, fakat onlardan ba
his yok. Yeni bir kanun yapılıyormuş gibi oluyor, 
öyle değil. Halbuki onların yetki kanunu vardı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Başında, 
bununla ilişki kurulması lazımdı. 

BAŞKAN — Bunu yeniden düzenleyelim. Şimdi 
yapabilecekseniz şimdi, olmazsa yarına bırakayım. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurumu 
Başkanı) — «Bu Kanunla, bugün değişikliğe uğrayan 
hükümler bu tarihte, diğerleri de kararnamenin ya
yınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer» dersek 
düzelmiş olur efendim. 

BAŞKAN — İşte onu diyorum ben. 
Bu düzenlemeyi yapabilmeniz için saat 17.30'da 

toplanmak üzere birleşime yarım saat ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.58 

Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/464; M. G. Konseyi : 11473) (D. Meclisi S. Sayısı : 
293; M. G. Konseyi S. Sayısı : 551) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17,20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve MiUÎ Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERStN (K. K. K. ve MilU GüvenKk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi ÜyesO 
Orgeneral Sedat CELASUN (Js Gn. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

H. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

— 501 — 
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BAŞJCAN — Yu^lük^rnaddesL olan J& ncı mad
dede kalmıştık* görüşmelere, oradajL devam ediyo
ruz. 

36. ncı rmaddettin. yeni-şeklini okutuyorum:, 
Yürürlük, 
MADDE 36. — Bu Kanunun; 
a) 4L sayılı .Kanun Hükmünde Kararnameden 

aynen. kabul. edilen:: hükümleri i 20- Temmuz 1982- ta-. 
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Değiştirilen; ve eklenen hükümleri: ise yayımı 
tarihinde, yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Tamama şimdi roldü. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFPER BAŞ
KA YNAK (Hukuk îşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — (Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa
nın 91 inci maddesi de aynen böyle ifade etmekte
dir. 

BAŞKAN — Zaten bundan sonra, bu gibi karar
nameler geldiği zaman maddenin daima böyle olma
sı lazım. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuki işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Kanun hükmündeki kararnameler 
yayımı tarihinde-yürürlüğe girer, değiştirilen-. hüküm

leri ise, değiştirildiği tarihte yürürlüğe girer. Hükü
metten gelen metin, ikileme yaratıyor* o zamanki ta-. 
rihe göre. Sanki şimdiye kadar kanun hükmünde 
kararnamenin dayanağıymış gibi, bu. Yasayı yürür
lükten (kaldırıyor. 

BAŞKAN — Kaldırıyor gibi oluyor, öyle-olmaz. 
Okuduğumuz 36 ncı maddenin bu şekli üzerin

de söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum.- Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 37. — B u Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Efendim, gündemimizde görüşülecek başka konu 

bulunmadığından bilahara tespit edilecek -gün .ve saat
te toplanmak üzere birleşimi; burada. kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,25 

}>m<t 
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28 Mart 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Mustafa Başaran Hakkındaki ölüm Cezası

nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ile Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Mil
lî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 3/43ı2; M. G. Konseyi : 3/297) (D. Mec
lisi S. Sayısı : 326; M. G. Konseyi S. Sayısı : 556) 

2. — Hüseyin Üye Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metin ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 3/389; M. G. Konseyi : 3/295) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 306; İM. G. Konseyi S. Sayısı : 557) 

3. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Kon
seyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/149; 
M. G. Konseyi : 1/485) (D. Meclisi S. Sayısı : 307; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 554) 

4. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/464; M. G. Konseyi : 1/473) (D. Meclisi S. Sayısı : 
293; M. G. Konseyi S. Sayısı : 551) 

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

nunu Tasarısı. (1/236) 
7. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 556 
Mustafa Başaran Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilme
sine Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu 

Raporu. (D. Meclisi: 3 / 4 3 2 ; M. G. Konseyi: 3 /297) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 326) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 22 Mart 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2481 (3/432) 4099 

Konu : Ölüm Cezası 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 21 Mart 1983 tarihli 73 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Mustafa BAŞARAN Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ek
te sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRtâAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 17 Eylül 1982 
Sayı : 19 - 301/12345 

Konu : İdam Cezasına Hükümlü 
Mustafa BAŞARAN 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Veli DOĞAN'ı taammüden ve kendisim cezadan kurtarmak maksadıyla da Şaban ERKALAY'ı öldür
mek suçlanndan TCK'nun 450 nci maddesinin 4 üncü ve 9 uncu bentleri gereğince İstanbul Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen öMim cezası Yargıtay Birinci Ceza Dairesince onanan Yahya ve Şerife'den ol
ma 3.1.1950 doğumlu Mustafa BAŞARAN hakkındaki dava dosyası ve Adalet Bakanlığının 15.9.1982 gün 
ve 1.134.9.982-52439 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 



Adalet Komisyonu Raporu 

25 Mart 1983 
TC 

Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/297 
Karar No. : 100 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Veli Doğanı taammüden ve menfaat karşılığı, Şaban Erkalayı da cezadan kurtulmak maksadıyla öl
dürmekten hükümlü Musıtafa Başaran hakkında istanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 31.12.1981 gün 
ve 1981/33 Esas; 1981/489 karar sayılı ilamıyla verilen ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.7.1982 gün ve 
1982/2027 Esas, 1982/3064 karar sayılı onama ilamıyla kesinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başba
kanlığın 17 Eylül 1982 gün ve 19-301/12345 sayılı yazılarıyla istenilmiş olup bu istdk Danışma Meclisi Genel 
Kurulunun 21 Mart 1983 tarihli 73 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilimSştir. 

Mustafa Başaran hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Kanun tasarısı, Komisyonumuzda 
görüşülerek incelenmiş ve tasarının tamamı ve maddeleri Danışma Meclisinden geldiği şekliyle aynen benim
senmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Ersin ESEROL 

Hâk. Alb. 

Üye 
Emin YILMAZ 
Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Gn. Md. lüğü 
TetMk «Hâkimi 

Üye 
A bdülkadir GENELİOĞL U 

Adalet Bakanlığı 
Kanunlar Gn. M d. lüğü 

Tetk'lk Hâkimii 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 556) 
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Mustafa Başaran Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
14.7.1982 tarih ve Esas 1982/2027, Karar 1982/3064 
sayılı ilamıyla kesinleşen İstanbul Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 31.12.19/81 tarih ve Esas 1981/33, Ka
rar 1981/489 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4-9 maddesi gereğince ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Turhal ilçesi, Buzluk köyü, hane 001, 
cilt 026, sahife 01 Me nüfusa kayıtlı Yahya oğlu, Şe
rif e'den olma 3.1.1950 doğumlu Mustafa Başaran 
hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Mustafa Başaran Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 556) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 557 

Hüseyin Üye Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metin ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Rapo

ru. (D. Meclisi: 3 /389; M. G. Konseyi: 3 /295) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 306) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

' Genel Sekreterliği ^ Mart 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2054 (3/389)/1835 

Konu : ölüm Cezası 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Mart 1983 tarihli 71 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Hüseyin ÜYE Hakkmdaki ölüm Cezasımn Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasansı ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

TC 
Başbakanlık 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-301-08500 15 Haziran 1982 

Konu : Hüseyin ÜYE 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saikiyle adam öldürmek suçundan Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince verilen ölüm cezası, Yar
gıtay 1 inci Ceza Dairesinin 14.4.1982 gün ve 935-1493 sayıh ilamıyla onaylandığından Hasan oğlu 1953 do
ğumlu Nazilli İlçesi Derebaşı Köyü nüfusunda kayıtlı Hüseyin ÜYE hakkında düzenlenen dava dosyası ve 
Adalet Bakanlığının 11.6.1982 gün ve 1.134.6.1982/35427 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Zeyyad BAY KARA 
Başbakan Y. 
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Adalet Komisyona Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 25 Mart 1983 
Esas No. : 3/295 
Karar No. : 101 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden ve kan gütme saiki ile 5 kişiyi öldürmek suçundan hükümlü Hüseyin Üye hakkında Na
zilli Ağır Ceza Mahkemesinin 20.1.1982 gün ve 1980/257 Esas; 1982/3 Karar sayılı ilamı ile verilen ve Yar
gıtay Birinci Ceza Dairesinin 14.4.1982 gün ve 1982/935 Esas; 1982/11493 Karar sayılı onama ilamıyla ke
sinleşen ölüm cezasının yerine getirilmesi, Başbakanlığın 15 Haziran 1982 gün ve 19-301-08500 sayılı yazı
larıyla istenilmiş olup bu istek Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16 Mart 1983 tarihli 71 inci Birleşimin
de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Hüseyin Üye hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edilmiştir. Hükümlü Hüseyin Üye'nin nüfus kayıt örneğinin incelenmesi sonucunda; Tasa
rının Danışma Meclisince kabul olunan 1 inci maddesinde geçen «cYavansu Mahallesi» kelimelerinin anılanın 
nüfus kayıt örneğinde bulunmaması nedeniyle madde metninden çıkarılmış ve madde buna göre yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri Danışma Mecl/sinden geldiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
M. Tevfik ODMAN Emin YILMAZ Abdülkadir GENELİOĞLU 
Dz. Hâk. Ön. Yzb. Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdürlüğü Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hüseyin Üye Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 14.4.1982 gün ve Esas 1982/935, Karar 1982/1493 
sayılı ilamı ile kesinleşen Nazilli Ağır Ceza Mahke
mesinin 20.1.1982 gün ve Esas 1980/257, Karar 
1982/3 sayılı hülkmü ile Türik Ceza Kanununun 
450/4, 5,10 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan Nazilli ilçesi, Derebaşı köyü, 
Yavansu mahallesi, hane 7, cilt 029/01, sayfa 24'de 
nüfusa kayıtlı Hasan oğlu, Hatice'den olma 20.2^1953 
doğumlu Hüseyin Üye hakkındaki ölüm cezası ye
rine götirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayıımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hüseyin Üye Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesi
nin 14,4.1982 gün ve Esas 1982/935, Karar 1982/1493 
sayılı ilamı ile kesinleşen 'Nazilli Ağır Ceza Mahke
mesinin 2Q. 1.1982 ıgün ve Esas 1980/257, Karar 
1982/3 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/4, 5, 10 uncu maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan Nazilli ilçesi, Derebaşı 
köyü, hane 7, cilt 029/01, sayfa 24'de nüfusa kayıt
lı Hasan oğlu, Hatice'den olma 20.2.1953 doğumlu 
Hüseyin Üye halkikındaki ölüm cezası yerine ge
tirilir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 inci 
maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 ün
cü maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 554 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/149; M, G. 

Konseyi : 1/485) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 307) 

T. a 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-859 (1/149) 633 11 Şubat 1983 

Konu : Kamun Tasarısı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Şubat 1983 tarihli 54 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Turhan GÜVEN 

Danışma Meclisi Başkam V. 

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 3, 7, 9-10.2.1983 tarihli 51, 52, 53 ve 54 üncü birleşimlerinde 
görüşülmüştür. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 Mart 1982 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-

846/01658 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.2.1982 
tarihinde kararlaştırılan «Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fık
ralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim* 
Bülend ULUSU 

Başbakan 
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PETROL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KANUNA BAZI MADDE VE 

FIKRALAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISINA AİT GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda özellikle petrol arama ve işletmeciliğini geliştirmek ve yurt ekonomisindeki olumlu etkilerini 
artırmak amacı ile bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Petrol kaynaklarımızın hızla, sürekli ve etkili olarak aranmasını temin etmek gereklidir. Petrol arama pa
halı ve riskli faaliyet alanıdır. Büyük yüzölçümümüzün yanında ülkemizin karışık tektonik özelliği nedeniyle 
jeolojik yapısının izahı ve çözümü kolay olmamaktadır. 

Ülkemizin artmaya devam eden petrol ithal etme yükümlülüğünü azaltmak için daha fazla yerli petrol 
üretimine ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Arama faaliyetlerini artırmak üzere Petrol Kanununun bazı hü
kümlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve aramacı şirketlerin faaliyetlerind artırmalarını teşvik 
edici bazı garanti maddelerine Kanunda yer verilmesi kaçınılmaz durumdadır. 

Bugün halen yürürlükte bulunan 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu; 6326 sayılı Petrol Kanununun bazı 
hükümlerini değiştirmiş ancak, petrol kaynaklarımızın hızla, sürekli ve etkili bir şekilde geliştirilmesi ama
cına ulaşamamıştır. 

Kendi petrol kaynaklarını süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirip kıymetlendirmek mecburiyetinde 
bulunan Türkiye'nin günün şartlarına ve bütün dünyada kabul ve tatbik edilen teamüllere uygun olarak 
petrol mevzuatını düzenlemesi zarurî görülmektedir. 

Bu Tasarı ile, yurdumuzda petrol aramalarını artır maık ve süratlendirmek amacıyla özel ve yabancı yatı
rımcıların ilgisıini çekmek üzere 6558, 6987, 1702 ve 2217 sayılı kanunlarla değişik 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 3, 6, 13, 18, 24, 25, 30, 31, 32, 46, 52, 53, 55, 56. 60, 63, 64, 69, 72, 112, 114, 115, 119, 121 nci madde
leri tamamen veya kısmen; fıkra cümle, paragraf eklenmesi veya çıkarılması suretiyle değiştirilmiş ve ayrıca 
Kanuna 2 ek madde eklenmiştir. 

A) TARİHÇE : 
I. - 6326 sayılı «Petrol Kanunu» 1954 yılında yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar dört kez değiştirilmiştir. 
a) Birinci Değişiklik : 1955 yılında 21.5.1955 tarih ve 6558 sayılı Kanunla yapılmış, 135 maddeden olu

şan 6326 sayılı Petrol Kanununun 40 maddesi tadil edilmiş veya bunlara bazı ek hükümler getirilmiştir. (3/1. 
b-8.a-25.a.b-26-27.a.b-32.5, 12, 43, 50/2, 53/2 55/2-3, 57, 58/1-2, 63/1, 69/2, 71, 78/1-2, 79, 81, 82/l.b.c, 84/3, 
95, 97, 98, 101/2, 102/1, 103, 104, 105/2.a, 3-4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 116, 117, 118, 120/1, 132/1 
ve 134, ayrıca 3/8-30-31, 19, 24 ve 120 nci maddelere ek fıkra) 

lb) İkinci Değişiklik : 1957 yılında 6.6.1957 tarih ve 6987 sayılı Kanunla olmuştur ve 15 maddede de
ğişiklikler yapılmıştır. (2, 3, 13, 22, 23, 34, 36, 83, 85, 87, 109, 110, 112, 113 ve 132 nci maddeler).. 

c) Üçüncü Değişiklik : 1973 yılında 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu ile gerçekleşti
rilmiştir. Bununla Petrol Kanununun 53 maddesi tadil edilmiş, 22 madde ve fıkra kaldırılmış, 2 ek, 10 geçici 
madde Kanuna ilave olunmuştur. (2, 3, 6, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 3ıl, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 45, 50, 
52, 53, 55, S6, 58, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 79, 80, 82, 86, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 112, 115, 116, 118, 
120, 121, 124, 125, 132 indi maddeler değişmtiş, 3/37, 16, 21, 22, 27/1-d, f, i, 51/4, 76/2, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117/2, 121/3-4 kaldırılmış, 2 ek, 10 geçici madde eklenmiştir.) 

d) Dördüncü Değişiklik : 1979 yılında 1.3.1979 tarih ve 2217 sayılı Kanunla vukübulmuş ve Petrol Ka
nununun sadece bir maddesine (112-nci madde) bir kelimeyi değiştirmiştir. Bu maddedeki 25 yıllık süreyi 40 
yıla çıkarmıştır. 

II. - 1. 6326 sayılı «Petrol Kamınu»nun amacı 2 nci maddesinde Kanunun maksadı «Türkiye Cumhu
riyeti petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli ve yatırımları ile süratle fasılasız ve verimli bir şekilde geliş
tirilip kıymetlendirilmesini sağlamaktır.» olarak açıklanmıştır. 

Kanunda özel teşebbüsün Devlet müdahalelerine karşı güven ortamı içinde çalışabilmesi ve yatırımlarını 
endişe duymadan yapabilmesi düşüncesiyle bazı hukukî tedbirler (Madde 16) itiraz usulleri (Madde 25 vd.) 
vergilendirme kuralları ve vergi sınırı (Madde 111) kur garantisi (Madde 116) gibi çeşitli hükümler yer al
mıştır .ı 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 554) 
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Petrol ameliyelerini teşvik amacıyla da piyasa fiyatı (m. 3/25); kamulaştırma (m. 87). ithalat ve ihracat
ta vergi muafiyeti (M. 112, 113) transfer imkânı (M. 115) tükenme payı indirimi (M. 102 vd.) şeklinde ko
laylıklar sağlanmıştır^ 

2. 6558 ve 6987 sayılı Kanunlarla Petrol Kanununda yapılan ilk iki değişiklik, özel teşebbüse daha çok 
kolaylıklar sağlamak hedefine yöneliktir. 6558 sayılı Kanunun gerekçesinde bu husus şu şekilde ifade edil
miştir 1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen maksadına uygun 
bir şekilde, yani Türkiye'nin petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli ve yatırımlarıyla, süratle, fasılasız ve 
verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesini sağlayacak surette tatbikinin ancak bu Kanunun bazı mad
delerinde yapılacak değişiklikler ve maddelere Kanunun kabulü sırasında derci unutulan birtakım hususların 
ilavesi sayesinde mümkün olabileceği neticesine varılmıştır* 

6987 sayılı Kanunun gerekçesi ise özellikle «... yabancı menşeli hampetrolün nakline ve tasfiyesine..» 
ilişkin hükümlerin Petrol Kanununun şümulü içerisine alınması gerektiği görüşüne dayanmaktadır. 

3. 1702 sayılı «Petrol Reformu Kanunu»; 6326, 6558 ve 6987 sayılı Kanunların esas aldığı görüşlerin 
aksine bir görüşle hazırlanmıştır. 

Bu Kanun özellikle : 
a) 6326 sayılı Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yer alan «... petrol kaynaklarının hususî teşebbüs 

eli ve yatırımlarıyla... geliştirilip kıymetlendirilmesi...» ilkesini kaldırmış; 
b) Devlet adına petrol faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşlarına öncelikler tanınmış (m. 6, 45/4, 53/4, 

121/2-a ve b); 
c) Özel teşebbüsün (belge) konusu faaliyetlerde bulunması imkânını kısıtlamış (m. 60); 
ç) Nispî tükenme payı ve müşterek beyanname usulü gibi bazı teşvik hükümlerine yer vermemiş; 
d) Süreleri azaltmış, devlet haklarını ve vergi oranını yükseltmiştir. 
4. Petrol Kanununda 1979 yılında yapılan son değişiklik 112 nci maddeye münhasırdır. Bununla petrol 

hakkı sahiplerine, Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 25 yıl süreyle tanınan petrol ame
liyeleri için lüzumlu malzemeyi gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal edebilmek hakkı 
40 yıla çıkarılmıştır. 

III - Petrol Reformu Kanununun yürürlüğe girdiği 18 Nisan 1973 tarihinden bu yana özel sektör ve 
yabancı sermaye faaliyetlerinde giderek bir azalma petrol üretiminde ise sürekli bir düşme görülmüştür. 

1973 - 1980 yılları arasında hampetrol üretimimiz aşağıdaki miktarlarda küçülmüştür. 

Yıl 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

TPAO 

1.026.74Ş 
1.111.251 
1.101.598 
1.030.124 
1.070.117 

992.237 
1.149.845 

940.971 

Diğer Şirketler 

2.484.493 
2.197.711 
1.994.888 
1.565.231 
1.642.919 
1.744.095 
1.681.573 
1.389.221 

(Ton) 

3.511.241 
3.308.962 
3.095.486 
2.595.355 
2.713.036 
2.736.332 
2.831.418 
2.330.192 

Öte yandan 1973 yılında 11.5 milyon ton civarında sivil petrol ürünü tüketimimiz 1980'de 14.8 milyona 
yükselmiştir. Aslında gerçek ihtiyacımızın bu rakamın üstünde olduğu kabul edilmelidir. 

1973 yılında varili en çok 5 dolar civarında bir fiyatla satılan hampetrolün bugünkü fiyatı 34 dolardır 
ve zaman içindeki dünya piyasalarında daha da yükselmesi beklenmektedir. 

1973 yılında tüm petrol ithalatımız için 300 milyon dolar civarında bir ödeme yapılmışken bu rakam 
1979'da 2 milyar dolara 1980'de ise 3,5 milyar dolara çıkmıştır. 
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Ülkemiz hem petrol ikmalinde hem de petrol ithali için gerekli dövizi temin etmekte büyük güçlüklerle 
karşılaşmakta, petrol fiyatlarındaki artışlar ekonomimize menfi etkiler yapmaktadır. 

Bu durum karşısında en akılcı ve millî menfaatlereuygun yol, Türkiye Petrol Kaynaklarının kamu ve 
özel, yerli ve yabancı tüm imkânlardan yararlanarak hızla bulunup geliştirilmesidir. 

Dışardan (genellikle devletler arası ilişkilerle) petrol ithal etmek yerine ülkemizdeki her türlü imkânı 
seferber etmek suretiyle petrolün hızla bulunmasını sağlamak, daha doğrudur. 

Bu nedenle her şeyden önce petrol aramalarını cazip olmaktan çıkaran uygulamalar ve mevzuat hüküm
lerine eğilmek, petrolcüleri özendirmek gerekmektedir. Bu husus son yıllarda bir ihtiyaç olarak ortaya çık
mış ve bir seri idarî önlemler alınmıştır. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna göre çıkarı
lan 20 sayılı Kararın 17.3.1979 gün ve 7/17320 sayılı kararla değiştirilmesine dair karar ve 24.1.1980 de ay
nı konuda çıkarılan 8/172 sayılı kararla, 24.1.1980 gün ve 8/178 sayılı Petrol Aramaları Hakkında Karar ve 
5.7.1980 gün ve 8/1071 sayılı yerli hampetrolün kuyubaşı fiyatına ilişkin kararlar gibi.) 

Şu var ki bu idarî kararlar mahiyetleri gereği bir kanun hükmü kuvvet ve devamlılığında değildir ve ye
terli güven ortamını sağlayamamaktadır. 

Her ne kadar alınan önlemler ilk tesirlerini göstermiş ve yerli özel teşebbüsün 1980 yılı içinde petrol ara
malarına yönelmesine yardımcı olmuşsa da bunların kanun hükmü haline dönüştürülmesi ve diğer bazı teş
vik hükümleri getirilmesi özellikle yabancı sermaye celbi bakımından faydalı olacaktır. 

B) Tasarının Anahatları : 
Yukarıda açıklanan nedenlere dayanan bu tasarı ile getirilen başlıca değişiklikler şunlardır. 
1. Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri hampetrol veya tabiî gazın % 35'ini (denizlerde % 45'ini), yurt 

dışına ihraç edebilmeleri imkânı sağlanmıştır. (P. K.'nu 13); 
2. Tabiî gaz fiyatlarının saptanmasında uyulması gerekli esaslar açıklığa kavuşturulmuştur. (P. K.'nu 

13, 114); 
3. Piyasa, ithal ve ihraç fiyatları ile ilgili (P. K.'nu 13, 112 ve 114) yeni hükümler getirilmiştir; 
4. Petrol hakkı sahibinin yurt dışına yaptığı ihracattan elde ettiği dövizlerin, transfer haklarından 

mahsubu ve petrol ameliyeleriyle ilgili her türlü dövizli ödemelerde kullanılabilmesi kabul edimiştir. (P. K.' 
nu 115); 

5. Petrol bulan ve işletme ruhsatnamesi alan petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri petrolü taşıma veya 
taşıtma, tasfiye etme veya ettirme hakları yeniden benimısenmiiştir. (P. K.'nu 6, 6Q); 

6. Devlet adına petrol ameliyeleri yapma hakkına sahip olan Kamu Kuruluşu Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı'nm bu hakkını bizzat olduğu gibi ortaklıklar vasıtasıyla da kullanabilmesine imkân sağla
mış (P. K.'nu 6). ve Devlet Hakkı ödeme yükümlülüğünden muaf tutulması hükmü muhafaza edilmiş (P. K.' 
nu 121) olmakla beraber çalışma gücünü ve olanaklarını aşan miktarda arama ruhsatnamesi almasını ve 
dolaylısıyla arama sanallarımı kapayıcı bk uygulamıaıya yönelmesini önleyici (P. K.'nu 53/2-4, 121) hükümlerle 
aramaları teşvik düşüncesine aykırı görülen bazı hükümler konulmuştur. (64 üncü maddenin 5 inci fıkrası
nın kaldırılması gibi); 

7. Petrol hakları ile ilgili müracaat ve karar sürelerini kısaltan ve işlemleri hızlandıran gerekli değişik
likler yapılmıştır. (P. K.'nu 24/1, 25/1-a, 30, 31, 46/3); 

8. Uygulamadaki güçlükleri ve tereddütleri gidermek için arama ruhsatnamesi müracaatları ile ilgili 
açık hükümlere yer verilmiştir. (P. K.'nu 52); 

9. Devlet hakkı cetvelleri gerçekçi bir oranda yeniden düzenlenmiştir. (P. K.'nu 56, 59); 
10. Katı hidrokarbonları ihtiva eden sahaların gerektiğinde (Petrol üretimine elverişli olmak kaydıy

la ve Bakanlar Kurulu Kararıyla) Petrol Kanunu kapsamına alınması öngörülmüştür. (Tasarı Ek Madde 4.). 
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MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 13 üncü maddesine 6558 sayılı Kanunla ilave edilen ve «Memleket ihtiyacı» kav
ramını tanımlayan bu hükmün, «Tarifler» başlığını taşıyan 3 üncü maddede yer alması daha doğru ve fay
dalı görüldüğünden, 13 üncü maddeden çıkartılmış ve yeni bir fıkra olarak 3 üncü maddeye eklenmiştir. 
Fıkra bu şekliyle üreticinin ihraç hakkını memleket ihtiyacı tanımı dışında bırakmaktadır. 

Madde 2. — Maddenin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, Devlet adına petrol ameliyeleri yapmakla 
görevlendirilen kuruluşun, ruhsatname ve belge haklarını bizzat iktisap edebilmesi imkânı yanında bu hak
ları ortaklıklar vasıtasıyla kullanabilmesi ve devir edebilmesi de sağlanmıştır. Bu suretle bir taraftan kamu 
petrol sektöründe petrol haklarının kimler tarafından alınabileceği belirlenirken diğer taraftan uygulamada gö
rülen güçlükler giderilmiş olmaktadır. 

İkinci fıkradaki değişiklikle, petrol arayan ve bulan şirketlere Kanunun 60 inci maddesinde yazılı şartlarla 
belge verilmesi öngörülmektedir. Belge alma hakkının 1702 sayılı Kanunla özel teşebbüsten kaldırılmış olma
sı uygulamada petrol aramalarını menfî yönde etkilemiş bulunduğundan arayıcı ve üreticileri teşvik için 
böyle bir hüküm gerekli görülmüştür. 

Madde 3. — Bu Kanunun 13/1 maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye'de üretilen hampetrol ve tabiî 
gazın hangi oranlarda memleket ihtiyacına ayrıldığı ve hangi oranlarda ihraç edilebileceği belirlenmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, memleket ihtiyacına ayrılan hampetrol, tabiî gaz ve petrol ürünlerine piyasa fiyatı esasının uy
gulanacağı ve Kanunun 3/25. a maddesinde genel olarak gösterilen bu esasların uygulama şeklini Bakanın 
saptayacağı hükme bağlanmıştır. , 

Değişiklik, tabiî gazın piyasa fiyatı tayin olunurken (Kullanma maksadının ve kalori bazı'nın) esas alın
masını öngörmektedir. 

Bu hükümler çerçevesinde, piyasa ve kuyubaşı fiyatları Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce incelenerek Ba
kanın onayına sunulacaktır. 

Maddenin 3 üncü fıkrası 1 inci maddenin gerekçesinde gösterilen nedenle metinden çıkarılmıştır. 
Madde 4. — Genel Müdürlük Teşkilatında Başyardımcılık kadrosunun iptal edilmiş olması ve Daire Baş

kanlığı kadrolarının ihdas edilmek istenmesi nedeni ile bu maddenin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
Madde 5. — Yapılan müracaatların fazla uzatılmadan karara bağlanması ve şirketlere bu yönde gerekli 

güvenlim venitaesii, düşünülün yatırımlarda teşvik edici bir unsur olması baklanımdan 'bu hüküm getirilmiştir. 
Madde 6. — Bakan Kararı aleyhine Danıştayda dava açılacağı konusundaki hükümler zaten müracaatçı 

ve petrol hakkı sahiplerinin anayasal hakları olduğundan ayrıca maddede tekrarına gerek görülmemiştir. Di
ğer taraftan Bakana yapılacak itirazın süresi belirlenmiş olmaktadır. 

Madde 7. — Maddede yer alan 90 günlük süre uygulamada işlerin uzamasına neden olduğundan bu süre kı
saltılarak 15 güne indirilmiştir. 

Madde 8. — Maddede yer alan 30 günlük süre, uygulamada işlerin uzaması ve aksamasına neden olduğun
dan 20 gün olarak kısaltılmıştır. 

Madde 9. — Petrol Kanununun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 
çelişir durumda olması ve dolayısıyla uygulamada aksaklık yaratması bakımından bu maddenin değiştirilme
si öngörülmüş ve ayrıca uygulama bakımından zorunlu görülen süreler maddeye katılmıştır. 

Madde 10. — Maddedeki 90 günlük süre uygulamada' işlerin uzamasına neden olduğundan süre kısaltıla
rak 60 güne indirilmiştir. 

Madde 11. — Arama ruhsatnamesi müracaatlarında takip edilmesi gereken usul uygulamada değişik gö
rüşlere ve tereddütlere sebep olmaktadır. Madde metni daha önce 1702 sayılı Kanunla değiştirilmiş ancak 
buna paralel olarak Petrol Nizamnamesinde gerekli değişiklikler yapılamamıştır. Bu nedenle Petrol Nizamna
mesinin 4 üncü maddesi de dikkate alınarak maddenin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yeniden dü
zenlenmesi uygun görülmüştür. 
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Madde 12. — Petrol arama sahalarının hızla değerlendirilebilmesi ve malî ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle 
değerlendirilmesi mümkün olmayacak oranda ruhsat alınarak sahaların kapatılmasına mani olunması ama
cıyla kamu kuruluşumuza tanınan fazla ruhsat edinme ayrıcalık oranı azaltılmış, evvelce bir bölgede 16 ruhsat 
alabilirken bu miktar 12'ye indirilmiştir. 

4 üncü. fıkrada yapılan değişiklikte de kamu kuruluşumuz değerlendiremediği, kanunî süresi sona ermiş 
veya terketmiş olduğu sahalara diğer şirketler gibi 1 yıl süre ile müracaat edememek hükmüne tabi tutul
muştur. 

Bu suretle kamu veya özel teşebbüs farkı gözetilmeksizin ruhsat sahiplerinin aldıkları sahalarda hızla ara
ma yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 13. — Arama ruhsatının uzatılmış süresi artırılarak, arayıcıların zor koşullu sahalarda daha ra
hat çalışmaları sağlanmak amacıyla bu hüküm değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Arayıcı şirketlerin ödemekte oldukları Devlet hakkının günün şartlarına göre çok geride kal
mış olması nedeniyle bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile yapılan değişiklik doğrudan doğruya petrol aramalarını ve üretimi teşvik 
amacını taşımaktadır. 

Petrol bulan ve üreten bir arayıcının ürettiği petrolü kendi imkânlarıyla nakledememesi veya tasfiye hak
kına sahip olmaması bu aşamalardaki muhtemel kazancını ortadan kaldıran ve dolayısıyla petrol aramalarının 
cazibesini azaltan menfî bir rol oynamaktadır. 

Türkiye'de aramaların azalmasında özel teşebbüs için getirilen belge yasağının da etkisi olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Bu nedenle işletmecilere tek başına veya birlikte belge konusu ameliyeleri yapmak veya kanunî şartla
ra uygun olmak kaydıyla belge almak hakkı getirilerek arama ve üretim teşvik edilmek istenmiştir. 

Esasen, belge alınmasıyla yapılması mümkün petrol ameliyatını yapmak hakkı' maddenin 1702 sayılj 
Kanunla değiştirilmeden önceki şeklinde de mevcuttur. 

Madde 16. — İşletme ruhsatnamesine geçiş nedeniyle arama ruhsat sahasının bir kısmını terketmek zo
runda olan petrol hakkı sahibi, terk edilen kısım için yeniden arama ruhsatnamesi müracaatında bulunursa, 
bu müracaat gerektiğinde - Kanunun maksat maddesine aykırı görülmemek kaydıyla - 53/4 maddeye istis-
naen değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. 

Böyle bir takdir hakkı idareye petrol bulunan sahaların hüsnüniyetle ve hızla geliştirilip geliştirilmemiş 
olmasına göre bir ayırım yapmak ve gerektiğinde hüsnüniyetli petrol hakkı sahiplerinin terk ettikleri saha
lara 53 üncü maddenin 4 üncü fıkrasındaki yasaklamaya istisnaen arama ruhsatı müracaatında bulunabilme
lerini sağlayarak, tecrübelerinden yararlanmak imkânını sağlayacaktır. 

Madde 17. — İşletmeci şirketlerin ödemekte oldukları devlet haklarının günün şartlarına göre çok düşük 
bir seviyede kalması nedeniyle miktarlar yükseltilmiş ve ayrıca Bakanlar Kuruluna gerektiğinde yeni ayar
lamalar yapabilmek yetkisi verilmiştir. 

Madde 18. — Maddede yapılan değişiklik öncelikle ithalatta süre kısıtlamasını kaldırmaktadır. Petrol 
hakkı sahibinin elinde olmayan sebeplere dayanan gümrük vergi ve resimlerine ait süre sımrlanmasınm 
kaldırılması ve sanayinin gelişmesine paralel olarak petrol ameliyelerinde kullanılan ve ülkede imal ve is
tihsal olunabilen maddelerin ithalinin Bakanlar Kurulu Karan ile gümrük vergi ve resimlerine tabi kılına
bilmesi değişikliğin amacıdır. Yerli istihsal veya imal edilen maddelerin gümrüklü fiyatlarının ithal fiyatları
na göre % 25 yüksek olmasına ait kıstas tatbikatta uygulanamadığı için bu unsurun metinden çıkarılması da 
yerli sanayiinin teşviki bakımından bir sakınca taşımamaktadır. 

İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahiplerinin kendi petrol ameliyeleri veya memleket ih
tiyacı için gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edecekleri hampetrol ve tabiî 
gazın ithal fiyatının, kanunun 3/25-a ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan «Piyasa Fiyat»'ı esasına dayana
cağı açıkça gösterilmekte, uygulamada görülen aksamalar ve tereddütler bu suretle giderilmek istenmektedir. 
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Altıncı fıkra da yapılan değişiklik petrol ameliyeleri için gerekli malzemenin sağlanmasında malî bakım
dan petrol hakkı sahibine teşvik edici bir kolaylık getirmektedir. Esasen buna mümasil bir hüküm Gider 
Vergileri Kanununun 4/j. maddesinde de yer almaktadır, 

Madde 19. — Petrol Kanununun 13 üncü maddesi gereğince ihracı mümkün olan veya ihracına izin veri
len petrol ve tabiî gazın ihraç fiyatlarının kontrol ve belirlenmesinde uyulacak esaslar bu maddeye ekle
nen hükümle gösterilmiştir. 

Madde 20. — 24 . 1 . 1980 tarih ve 8/178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde yer alan transfer hü
kümleri kanun kapsamına ahnmıştır. Petrol hakkı sahibinin ihracattan sağladığı dövizi dışarıda ne şekilde 
muhafaza edeceğine dair düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler zaman zaman hissedilen döviz sıkıntısı 
dolayısıyla hâsıl olan transfer gecikmelerini önlemek ve petrol hakkı sahibinin duyduğu endişeleri gider
mek ve petrol aramalarını özendirmek amacına yöneilktir. 

Madde 21, — Uygulamada işlemlerin daha süratle yapılması amacıyla Bakana münhasır olan bu yetki, 
getirilen bu hükümle Bakanlığa verilmektedir. 

Madde 22. — Devlet adına aramalar yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, diğer arayıcılara 
nazaran ayncalıik ve eşitsizlic sayrlaıbilecek istisnaî hükümlerden yararlandırılması hususu Kanunun 53, 64 
ve 121 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle kaldırılmıştır^ 

Ancak, Devletin sermayesine sahip olduğu ve kendi adına arama faaliyetinde bulunan bir Kamu Kuru
luşundan (Devlet Hakkı) almaması bir eşitsizlik veya ayrıcalık sayılamayacağından TPAO'nun Devlet Hak
kı ödememesine dair kanun hükmü aynen muhafaza edilmiştir. 

Eklenen Maddeler : 
Madde 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki eklenen (Ek 3, 4 üncü) maddelerin gerekçeleri gös

terilmiştir. 
Ek Madde 3. — Avukatlık Kanunundaki hükme rağmen, Petrol Kanunundaki Petrol İşleri Genel Mü

dürlüğünün teşkilatlanmasına ilişkin hükümler içinde vekâlet ücretlerine dair bir maddenin yer almaması, 
bu Genel Müdürlük Müşavir ve Avukatlarına vekâlet ücreti ödenmesi konusunda tereddütlere yol açmış
tır. Genel prensip olarak bütün katma bütçeli kuruluşların Hukuk Müşavirleri ve Avukatlarına vekâlet üc
reti ödenmesini kabul eden mevzuat karşısında, teşkilata ilişkin hükümlerinde açıklık olmamasından dolayı 
liısüsnal bir durum teşkil ettiği düşünülen Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün bu genel prensip içine alınma
sı ve bu hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla bu hüküm getirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu madde günümüzde enerjinin ve özellikle petrolün önem kazanması dolayısıyla de
ğeri artan katı hidrokarbonların da petrol olarak kabul edilmesi ve işletilmesinin memleket yararına olaca
ğı düşüncesiyle düzenlenmiştir. 

Kaldırılan Madde ve Fıkralar : 

Madde 24. — Kaldırılan madde ve fıkraların kaldırılış gerekçeleri aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 
— 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrası, bu fıkra kanunun 3 üncü tanımlar maddesine 42 nci fıkra olarak 

eklendiğinden çıkarılmıştır. 
— 25 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları, uygulamada yeniden tetkik talebinin bir fayda sağlamama

sı *ve Danıştaya başvuru imkânının esasen Anayasal bir hak olması nedeniyle gereksiz görülerek kaldırılmış
tır, 

— 64 üncü maddenin 5 inci fıkrası eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur. 
— 72 nci madde petrol hakkı sahiplerinin yasal mükeiefiyetleriM sürüncemede bırakmaları ihtimalimi 

önlemeyi amaçlamaktadır. 

Madde 25. - 26. — Yürürlük ve Yürütme maddeleridir-
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T. a 
Milli Güvenlik Konseyi 

İhtisas Komisyonu 24 Mart 1983 
Esas No. : 1/485 
Karar No. : 119 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1. 1954 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol Kanunu, daha önce 1955, 1957, 1973 ve 1979 yılla* 
rında değişikliğe tabi tutulmuştur. 

Ülkemizin giderek artan petrol ithalatım azaltmak ve özellikle petrol arama ve işletmeciliğini geliştirmek 
suretiyle ülke ekonomisine olumlu katkıyı artırmak amacıyla hazırlanıp tensiplerinize sunulan bu Kanun 
Tasarısı ile; memleket ihtiyacı, piyasa fiyatı gibi terimlere açıklık getirilmekte, ithalat ve ihracatta vergi mu
afiyeti, transfer imkânı, tükenme payı indirimi gibi kolaylıklar düzenlenmekte, arama ve işletme sahası Dev
let hakkı günün koşullarına göre artırılmakta, petrol ile ilgili yatırımlara ilişkin işlemlerde, yerli ve yabancı 
özel sektöre kolaylık, çabukluk ve basitlik sağlayıcı tedbirler öngörülmektedir. 

Arz edilen amaçlarla hazırlanan ve Danışma Meclisince kabul edildikten sonra Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğine sunulan, «Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde 
ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı»'nıri ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıl
dığı komisyon toplantılarmdaki incelenmesi tamamlanarak bazı maddelerinde değişiklikler yapılması ve üç 
geçici madde ilavesi uygun mütalaa edilerek tensiplerine sunulmuştur. 

2. Danışma Meclisi metninde madde numaralarını belirten rakamlar haricindeki yazımların bir kısmı ra
kamla bir kısmı da yazıyla belirtilmiştir. Yazım birliğinin sağlanması düşünülerek madde numaraları haricin
deki rakamlar yazı ile yazılmış ve tensiplerine sunulmuştur. 

3. 1 inci maddede; 6326 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde tanımlanan «Memleket ihtiyacı» kavra
mının, «tarifler» başlığını taşıyan 3 üncü maddede yer alması öngörülmüştür. Ancak, tanım daha anlaşılır ha
le gelecek şekilde yeniden yazılmış ve tensiplerine arz edilmiştir. 

4. Tasarının 2 nci maddesinin baştarafına Anayasada da yer alan «Petrolün aranması ve işletilmesi hakkı 
Devlete aittir» ifadesi ilave edilmiş ve müteakip fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

İkinci fıkradaki, «sermayesinin % 51 inden fazlası» yazımı, daha önce çıkarılan kanunlar ile uyum sağ
lansın düşüncesiyle, «sermayesinin yarısından fazlası» şeklinde yazılmış, belge verilme çerçevesinin genişletil
mesi düşünüldüğünden de fıkra yeniden düzenlenmiştir. 

Üçüncü fıkraya kanunun 60 inci maddesinde de belirtilen «Bakanlar Kurulu Kararıyla» ifadesi dahil edi
lerek madde tensiplerine sunulmuştur. 

5. Danışma Meclisince kabul edilmiş olan tasarının 3 üncü maddesi, kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasını değiştirmektedir. Değişikliğin yapılmasıyla maddenin 2 nci fıkrasındaki ifadelerde de değişiklik ya
pılması gerekmektedir. Maddenin 3 üncü fıkrası da tasarının 1 inci maddesiyle kanunun 3 üncü maddesine 
dahil edildiğinden çerçeve madde değiştirilmiş, 1 inci fıkrada, ihracın ham veya mahsûl olarak yapılacağı 
vurgulanmış, 2 nci fıkradaki piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan unsurları ve uygulama esaslarını tespite 
Bakanlar Kurulunun yetkili olacağı düşünülmüş ve gerektiğinde yetki devri yapabileceğide ifade edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü fıkrasındaki serbest rekabet fiyatının tespiti de, 2 nci fıkraya bağlı olarak bakan onayına 
bırakılmış ve madde yeniden düzenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

6. Tasarının 4 üncü maddesi ile kanunun 18 inci maddesindeki Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün teşki
latı ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Genelde büyük değişiklikler getirmemesi ve konunun Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat Kanununa bağlı olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülerek tasarı
dan çıkarılmış ve tensiplerine sunulmuştur. 

7. Kanunun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasını düzenleyen Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi, 
4 üncü madde olarak düzenlenmiştir. İşlemlerin süratle yapılmasının sağlanması için üç aylık süre iki ay ola
rak değiştirilerek tensiplerine arz edilmiştir. 
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8. Bakana itiraz süresini belirleyen maddede geçen 15 günlük sürenin, karışıklığa sebebiyet vermemesi 
ve Danıştaya dava açma süresiyle eşit hale getirilmesi için 20 gün olarak değiştirilmiş ve Danışma Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi 5 inci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

9. Kanunun 30 uncu maddesini düzenleyen Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi 6 ncı madde ola
rak değiştirilmiş ve Petrol işleri Genel Müdürlüğünden bakana intikal eden ihtilafların da itiraz sayılabile
ceği düşüncesiyle madde yeniden düzenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

10. Petrol ile ilgili olarak Milletlerarası davaların doğabileceği düşünülerek bu tür davaların Danıştayda 
karara bağlanması esası getirilmiş ve davalara süratle bakılmasının sağlanması için de ayrı bir fıkra düzenle
nerek tensiplerine arz edilmiştir. 

11. Kanunun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrasını düzenleyen Danışma Meclisi metninin 9 uncu mad
desi, 8 inci madde olarak değiştirilmiş ve kesinleşen kararların Resmî Gazetede yayınlanma süresine zorun
luluk getirilerek madde yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

12. Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen benimsenmiş ve tensiple
rine arz edilmiştir. 

13. Kanunun 52 nci maddesini düzenleyen Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi, 10 uncu madde 
olarak değiştirilmiş ve işlemlerin süratlendirilmesi için 3 üncü fıkradaki dört aylık süre üç aya indirilerek 
tensiplerine sunulmuştur. 

14. Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi 11 inci madde olarak aynen benimsenmiş ve tensiplerine 
arz edilmiştir. 

15. Kanunun 55 inci maddesi ile arama ruhsatnamelerine ilişkin işlemler açıklanmaktadır. Ülkemizin 
tektonik yapısının sertliği ve sondaj cihazlarının yeterince uygun olmayışı nedeniyle sondaj mükellefiyetinin 
yerine getirilmesinde problemler doğmaktadır. Bu nedenle arama ruhsatnamesinin süresinin uzatılması ve 
dolayısı ile sondaj ameliyesi için zamanın artırılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Danışma Meclisi met
ninin 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

16. Arama sahalarından alınacak Devlet haklarının açıklandığı Danışma Meclisi metninin 14 üncü mad
desi, 13 üncü madde olarak düzenlenmiş ve bir teşvik tasarısı olduğu düşünülen metinde, miktarların fazla 
olduğu mütalaa edilerek % 20 miktarı, ortalama % 15'e düşürülmüş ve tensiplerine sunulmuştur . 

17. Kanunun 55 inci maddesini düzenleyen 12 nci madde, raporun 15 inci sırasında açıklanmış ve o dü
zenlemeyle arama ruhsatnamelerinin süresindeki değişiklikler belirtilmiştir. Danışma Meclisinin kabul etmiş 
olduğu metinde değişiklik öngörülmeyen Kanunun 58 inci maddesinin, 55 inci madde esaslarına göre yeni
den düzenlenmesi gerektiğinden komisyon metnine dahil edilmiş ve düzenlenen 14 üncü madde tensiplerine 
arz edilmiştir. 

18. Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi aynen benimsenerek tensiplerine sunulmuştur. 
19. Kanunun 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrasını düzenleyen Danışma Meclisi metninin 16 ncı madde

sindeki «Genel Müdürlükçe» ifadesi açık olarak «Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce» şeklinde yazılmış ve 
tensiplerine arz edilmiştir. 

20. İşletime sahalarından alınacak Devlet halklarının belirtildiği Kanunun 69 uncu maddesinin 1 indi fık
rasındaki miktarlar, arama sahalarındaki ortalama % 15 artınım miktarına paralel kılınacak şekilde düzeltilmiş 
ve madde tensiplerine sunulmuştur. 

21. Petrol Kanununun 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren Danışma Meclisi metninin çer
çeve 18 inci maddesi değiştirilmiş, madde metninde geçen «lüks binek otomobilleri hariç» ifadesi, lüks 
binök otomobilin ayınmındaiki güçlük nedeniyle maddeden çıkarılmış ve son fıkrasındaki «bu maddede» 
ifadesi, Kanunun tüm maddesinde değişiklik yapılmayışı nedeniyle «bu fıkrada» olarak düzeltilerek ten
siplerine arz edilmiştir. 

22. Danışma Meclisinin 19 uncu maddesiyle Kanunun 114 üncü maddesi değiştirilmektedir. Madde ile 
petrol hakkı sahibine, ithal ettiği petrolden imal ettiği petrol ürünlerinin de her türlü ihraç vergi ve resitalle
rinden muaf olarak ihraç imkânı tanınmaktaidır. Oysa kontroH güçlüklerinin olması, bugün için yeterli ol
masına rağmen, ilerde rafinerilerin kapasitelerinin kâfi gelmemesi halinde problemlerin olabileceği düşünü
lerek maddeden çıkarılmış, ihraç edilen ham petrol tabiî gaz ve petrol mahsullerinin fiyatlarının tespitli açık 
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olarak yazılmış #ve Kanunun 3 üncü maddesindeki tarifler böl'ümündeki ifadeye uyması için «Petrol Ürün
leri», «Petrol Mahsulleri» olarak değiştirilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

23. Danışıma Meclisi metninin 20 nci maddesi, Kanunun transferler başlığı ile açıklanan 115 inci maddesi
ne bir fıkra eklenmektedir. Danışma Meclisi metninin 4 üncü fıkrasının (d) bendi, tasarının diğer maddele
rinde belirtilen hususlar ile çelişkili görülerek çıkartılmış, (e) bendindeki ifadeninde anlaşılır olmadığı dü
şüncesiyle, Türk sermaye şirketlerinin, yabancı ortaklıklarla müştereken yapacağı aramalarda keşfedilecek sa
halardan üretilecek petrolden, yalbancı ortaklığın payına düşen bölüm için açıklık getirilmesi ve Türk ser
maye şirketlerinin bu madde hükümleri gereğince yurt dışında muhafaza edebilecekleri dövizin miktar ve 
esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak (d) ve (e) bentleri yeniden düzenlenerek tensiplerine arz edilmiştir. 

24. Danışıma Meclisi metninin 21 inci maddesiyle Kanunun 119 uncu maddesinin 1 inci fıkrası düzen
lenmektedir. Ülkede çalıştırılacak yabancılar ile ilgili müsaadenin, 2007 sayılı Kanunla bağdaşması ve daha 
önce çıkarılan kanunlarda da uygulanan usullerle paralellik sağlanması düşüncesiyle çerçeve madde ile bir
likte madde yeniden düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

25. Danışma Mecllİsi metninin 2,2 nci maddesi aynen benimsenerek tensiplerine arz edillmıişitir. 
26. Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi, Eklenen Maddeler başlığı ile tasarıya iki madde ekle

mektedir. Ek 1 inci madde Petrol İşleri,Genel Müdürlüğü hukuk müşavirleri ve avukatlarının vekâlet ücret
leriyle ilgilidir. Petrol Kanununda özlük halklarıyla ilgili bu konunun düzenlenmeyerek Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının Teşkilat Kanununa bağlı olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle maddeden 
çıkarılması ve Ek Madde 4 ün, Ek Madde 3 olarak düzenlenmesi ve kanun yazımı tekniği esasına uyulması 
düşünülerek madde başlığının yazılmaması uygun mütalaa edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

27.ı Kaldırılan hükümler başlığı ile düzenlenen Danışma Meclisi metninin çerçeve 24 üncü maddesinde 
belirtilen 13 üncü ve 25 inci maddeler ile ilgili değişiklik komisyon metninde kendi maddelerinde işlem gör
düğünden çıkarılması ve madde başlığının yazılmaması uygun mütalaa edilerek tensiplerine sunulmuştur. 

28. Danışma Meclisi metninde belirtilen itiraz, itirazları inceleme ve yargı mercilerine başvurma süre
leri değişiklikleri ile ilgili olarak uygulanması gereken mevzuatın belirlenmesi, Danışma Meclisi metninin 12 
nci maddesinde belirtilen müktesep haklar ile ilgili tereddütlerin giderilmesi ve Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut müracaatlarına yapılacak işlemlerin açıklığa 
kavuşturulması için Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 hazırlanarak tensiplerine sunul
muştur. 

29. 25 inci ve 26 nci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 
Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Dr. Erdemir KARAKAŞ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 
Müsteşarı 

Üye 
M. Sıtkı SANCAR 

MTA. Enst. Gn. Direktörü 

Üye 
Ünal ALTINTAŞ 

DPT Uzmanı 

Üye 
Kemal YILMAZ 
Kurmay Albay 

Üye 
Tevfik ODMAN 
Dz. Hâk. Yzb. 

Üye 
Selen GÜNEŞ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 

Hukuk Başmüşaviri 
Üye 

İsmail A. KAFESCİOĞLU 
TPAO Genel Müdürü 

Üye 
Doğan ERSOY 
Maliye Bakanlığı 

Grup Başkanı 

Proje Subayı 
Kadri ÖZER 

Kurmay Yarbay 
Üye 

Rauf BOZKURT 
Raportör 

Üye 
Azmi BARAN 

Petrol işleri Gn. Md. 

Üye 
A. Şadan DİNCER 

TPAO Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurul Bşk. 

Üye 
A. Mahfi EĞİLMEZ 

Maliye Bakanlığı 
Hazmiit D. Bşk. V. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir. 
Madde 3. — 42. Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleriyle tüm sivil ihtiyaçlarına tekabül eden petrole memle

ket ihtiyacı (Bu miktara Türkiye limanlarında yabancı gemilere ve hava meydanlarında yabancı uçaklara ve
rilen yakıtlar ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin tasfiye etmeleri gereken petrol için kullandıkları yakıtlar da
hildir.) 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesi ile belge alma hakkı 6327 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu haklardan bir kısmını veya 
bunların tamamını katıldığı ortaklıklar aracılığı ile kullanabilir veya bu ortaklıklara bu Kanunda öngörülen 
hükümler dahilinde devredebilir. Ancak, devredilen ruhsat ve belgeler Kanunda gösterilen sınırlayıcı hüküm
leri aşamaz. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve Türkiye 
Cumhuriyet Kanunları veya yabancı devletler mevzuatına göre (Kamu İktisadî Teşekkülü) veya sermaye şir
keti niteliğinde bulunan kuruluşlara da müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bu Kanunun 
60 inci maddesinde yazılı şartlarla belge verilebilir. 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — 1. Petrol hakkı sahipleri 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri kara sahalarından 
ürettikleri hampetrol ve tabiî gazın Devlet hissesi alındıktan sonra kalan % 35'ini, deniz sahalarından üret
tikleri hampetrol ve tabiî gazın ise % 45'ini ihraç hakkına sahiptir. Geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980'den önce 
bulunan sahalardan üretilen hampetrol ve tabiî gazın tamamı memleket ihtiyacına ayrılmıştır. 

Petrol hakkı sahiplerinin istihsal etlikleri veya Türkiye'ye ithal ettikleri hampetrol ve tab î gaz ile bunlar
dan ürettikleri petrol ürünlerinden memleket ihtiyacını karşılamak üzere ayrılan kısmına piyasa fiyatı uygu
lanır. Piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3/25 inci maddesinde gösterilen unsurların uy
gulama esaslarını tespite Bakan yetkilidir. 

Hampetrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî gazın piyasa fiyatının belirlenmesinde kullanma maksadı 
ve kalori bazı da dikkate alınır. 

Bu esaslar dahilinde, Genel Müdürlükçe tespit edilen piyasa ve kuyubaşı fiyatı Bakan onayı ile yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir Genel Müdürün idaresi altında merkez kuruluşu ile 
merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 

Merkez kuruluşu, Genel Müdürün idaresi altında Genel Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Başkanı v© 
Daire Başkanlarından; yeteri kadar teknik, hukuk ve ekonomi müşavirlerinden; müfettişler, başmühendisler 
ve mühendislerden, jeologlardan, jeofizikçilerden ve avukatlar ile ekonomistlerden, müdürler, uzmanlar ve di
ğer memurlardan terekküp eder. 

Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile münasip 
yerlerde kurulur. Her Bölge Müdürlüğü bir müdürün idaresi altında müdür muavinleri ile teknik ve idarî ele
manlardan teşkil olunur. 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdamı caizdir. Ancak; hangi hizmetlerin sözleş
me ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesinin mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24. — 1. Diğer bir makamın selahiyet dairesine giren bir hususu da ihtiva eden bir müracaat hak

kında karar ittihaz etmeden önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakan ilgili merciin muvafakatini alır. 
İlgili merciler Petrol İşleri Genel Müdürlüğü veya Bakan tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan talep
leri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve 3 ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu süre içerisinde sonuç
landırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır. 

MADDE 6. — 6326 sayıh Kanunun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 25. — 1. a) Müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ittihaz 
olunan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir 
eden kararlara karşı bu Kanun hükümleri dairesinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakana itiraz 
edebilir. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden sulhen halledile-
mediği kaydıyla intikal eden ihtilafları en çok 15 gün içinde karara bağlar ve Bakanın bu kararı Petrol İş
leri Genel Müdürlüğünce en çok 10 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde Danıştayda dava açmak müddeti kararların tebliğ tarihin
den itibaren 20 gündür. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayıh Kanunla değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — 1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup kesinleşen kararı 15 gün 
içinde Resmî Gazete ile ilan edilir. Bu süre içinde Resmî Gazetede ilan edilmeyen kararlar 15 günün bitimin
den itibaren 5 gün içinde hak sahiplerine özel tebligat yapılmak suretiyle yürürlüğe girer. Her türlü mükel
lefiyet bu ilan veya tebligatla başlar. 

MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 46. — 3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat tarihin

den itibaren 60 gün içinde vermeye mecburdur. 

MADDE 11. — 6326 sayıh Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 52. — 1. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatları, müracaatı 
takiben 4 gün gizli tutulur. 

a) Bu süre içinde aym arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla 
müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde yapılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 üncü 
ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Ib) Birinci müracaatı talkilben 4 gün içinde aynı arazii parçasının tamamı veya birikişim için başka bir ara
ma ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa talep Genel Müdüülükçe 4 ve 5il inci maddeler dikkate alınarak ka
rara bağlanır, 

c) Birinci müracaatı takiben 4 günden sonra yapılan ve aynı arazi parçasını Jasmen veya tamamen ihti
va elden arama ruhsatnamesi müracaatları değeriendiriılmeye tabi tutulmaz., 
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2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sahasına veya terkedilen bir arama sahasına, ret veya terle 
keyfiyetinin kesinieşip Resmî Gazete'de ilanını takiben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarıdaki fıkra
lar hükümleri uygulanır. 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaatlar Genel Mlüdürlükçe en geç 4 ay içinde sonuca bağlana
rak Bakana sunulur. Balkan bu Kanunun 4/1 ve 20 inoi maddeleri dahilinde takdir hakkını kullanarak gerekli 
kesin kararı verir.. 

MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 2 nci ve 
4 üncü fıkraları aşağıdaki şekiilde değiştirilmiştir. 

Madde 53. — 2- Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip ola
bilir. Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayısının on ka
tını aşmamak kaydıyla, her bölgede en çok 12 adet arama ruhsatı alabilir. (Müktesep halklar saklıdır.) 

4. Kanunî süresi sona eren veya terk edilen biir arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, aynı 
tüzelkişi tarafından 1 yıl içinde yeniden müracaatta bulunulmaz. 

MADDE 113. — 613126 sayılı Kanunun 17012 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55. — 2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhangi birinde bu kanun hükümlerine riayet etmek 
suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi ihtiyaca 
göre 3 yılı aşmamak üzere uzatılabilir, 

3. iBu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar 4 üncü fıkra hükmü miMesna olmak üzere bir arama 
ruhsatnamesi süresinin ilik yürürlük tarihinden itibaren 6 yıldan fazla olmaz. 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 56 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Mıadde 56. — Arayıcı, her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, arama 
sahasının hektarı başıma yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 25 TL. 
41 ve 5 inci yıllar için 50 TL, 
3 inci yıldan sonra her yâ 75 TL.'dir., 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 musline kadar artırabilir, 
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sandaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği toplam Dev

let hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellsinden fazla ola
maz. 

Yukarıda beliftÜlen Devlet hakkı deniz aramalarında su derinliği ve çalışıma şafttan gozönüne alınarak Ba
kanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

MADDE İS. — 6!326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesi aşağıdaki sekide dtegiş-
tirilmıiştir. 

Madde 60. — Bir İşletme Ruhsatnamesi, işletmeciye, bu Kanun hükümlerine talbi olmalk kaydıyla, hakkı yü
rürlükte 'bulunduğu müddetçe, ilgili 'bulunduğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal etmek, naklet
mek ve her safihada satmak haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim durumu el
verişli olmak ve Bakanlar Kurulu tarafından ekonomik gereklere, bu Kanunun amacına ve belge ile ilgili di
ğer hükümlerine uygun görülmek kaydıyla belge de verilebilir. 

MAIDDE 16. — 63126 sayılı Kanunum 11702 sayılı Kanunla değişik 613 üıncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.; 

Madde 63. — 2. İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur. Ancak, arama sa
hasının auta kalan bölümü içlin hak sahibi tarafından yeniden arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, 'bu talep 
Genel Müdürlükçe Kanunun 53/4 maddesine istisnaen değerlendirilıelblir, 
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MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 69. — 1. işletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükellef tirler. Devlet hakta. 
istetme ısalhasının hektarı başına yılda; 

1 inci yıl için 150) TL., 
2 nci yıl için 200 TL. 
3i üncü yıl için 250 TL. 
4 üncü yıl için 300 TL. 
5 inci yıl için 400 TL. 
6 ncı yıl için ve müteakip yıllar için 50(0 TL. Mır. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 misline kadar artırabilir. 

MADDE 18. — 61326 sayılı Kanunun 655)8, 6987 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 11112 nci maddesinin 1 inci 
ve 2 nci fıkraları aşağııdafci şekilde değiştM'lmiş ve 6 ncı fıkra dklenrniişitir. 

Madde lıl'2. — 1. Bir petrol hakiki sahibi bfizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe kabul edil
miş ıbir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi için idarî faaliyetleri ile bina tesisleri
nin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe 
lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıt ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde 
kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Ba
kanlar Kurulu, Türkiye'de istılhsıaJl veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından ithal 
edilen mümasil maddelerle kıyası kabil bulunan maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir liste neşrede
rek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin gümrük ve diğer 
ithal vergi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu liste ülkenin sanayideki gelişmesine pa
ralel olarak tadil olunabilir. Listeler neşrolundukları tarihte yürürlüğe girer. Ancak; listenin neşir tarihin
den önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler bu Genel Müdürlükçe gereklili
ği onaylamak kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal edildikleri takdirde, 
muafiyetten faydalanırlar. 

2. Petrol hakkı sahibi, hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyatı için lüzumlu olan 
ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan hampetrolü veya tabiî gazı Bakanın onayı ile piyasa fi
yatı üzerinden gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

6. — 1 inci fıkra gereğince gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muafiyeti bulunan akaryakıt, 
malzeme ve ekipmanın dahilden tedariki halinde bu malzemeler için gider vergisi ödenmez, 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — 13 üncü madde mucibince Türkiye'de tasfiyesi veya satılması istenebilecek petrol ve pet

rol ürünleri hariç olmak üzere, bir petrol hakkı sahibi, petrolv ve petrol ürünlerini her türlü ihraç vergi ve re
simlerinden muaf olarak ihraç edebilir. İhraç edilen hampetrol, tabiî gaz ve petrol ürünlerinin ihraç fiyat
ları bunların serbest rekabet emsal fiyatları göz önünde bulundurularak Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
tespit olunur. Bu fiyatlar Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, değerlendir
mede, tabiî gazın kalori eş değeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve alıcı, piyasasına yakınlığı 
esas alınır, 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 115 inci maddesine aşağıda
ki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 115. — 4. a) Petrol hakkı sahibi, bu Kanunun 13. 1 inci maddesine göre ihracına izin verilen 
petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında aşağıdaki şartlarla muhafaza edebilir. 

İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin ihraç tarihindeki kur üzerinden TL. karşılığı, hâsılat 
olarak ihraç tarihinde şirket defterlerine kaydedilir. 

b) Petrol hakkı sahibinin yurt dışında muhafaza ettiği bu döviz, 
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(Hükümetin Teklifi) 

l1. Petrol hakkı sahibinin Türkiye'ye getirdiği ve tescil edilen sermaye ile Türkiye'de petrol ameliyele
rinden elde ettiği kârın transferinde mahsup edilir ve bu husus müracaatta belirtilir. 

2. Petrol hakkı sahibince, Petrol Kamunu çerçevesinde kendi petrol ameliyeleri için gerekli her türlü dö
vizli ödemelerde kufanılıalbillir ve bu husus müraoaaittta bellirıtiMr. 

Ancak bu ödemeler, Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayılmaz. 
c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu itibariyle (b) fıkrasındaki mahsup ve kullanma işlemleri 

dışında kalan miktarı üzerinden mutabakat sağlayarak bakiyeyi TC Merkez Bankasında açılacak özel döviz 
hesabına aktarır. Bu hesapta biriken dövizi petrol hakkı sahibi yine (b) maddesinde belirtilen maksatlar için 
kullanılmasını talep edebilir. 

d) Petrol hakkı sahibi, ülkenin rafinaj kapasitesi müsait olduğu ve ürün talebi tamamen karşılandığı 
takdirde ihraç hakkına haiz olduğu hampetrolden ihtiyaç fazlası olarak elde edilen ürünleri ihraç edebilir. 
Bu ihraçtan sağlanan dövize de yukarıdaki maddeler aynen uygulanır. 

e) Bu hükümler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yabancı ortaklarla müştereken yapacağı ara
malarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrol için de geçerlidir. 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 119 uncu maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 119. — 1. Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu olabile

cek yabancı idarî ve meslekî personelle mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının tasvibiyle Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 ncı maddesin
de öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

EKLENEN MADDELER : 
MADDE 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki (Ek 3, 4, 5 inci) maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatları, mahkemelerle icra 
dairelerince takdir edilecek vekâlet ücretinden Hazine Hukuk Müşaviri ve Avukatları gibi yararlanırlar. 

EK MADDE 4. — Yerden çıkarılabilen katı hidrokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve şeyi gibi, 
petrol ürünlerinin üretilmesine elverişli olabilecek sahalar, Petrol Kanunu kapsamına Bakanın teklifi ile 
Bakanlar Kurulu Kararı ile alınabilir. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilen 13 üncü maddesinin 3 üncü, aynı 
Kanunun 25 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü, 1702 sayılı Kanunla değiştirilen 64 üncü maddesinin 5 inci 
fıkraları ile 72 nci maddesi kaldırılmıştır. 
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(Hükümetin Teklfi) 

MADDE 25i — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütiki 

1 5 . 2 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Başbakan Yardımcısı 
T, Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışîşleri Bakanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. 7\ Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Cantürk Prof.Dr.K.Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T, Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
F. İlkel 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bak. 
Dr, £ Tüten M. R. Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir. 
Madde 3. — 
42. Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleriyle tüm sivil ihtiyaçlarına tekabül eden petrole memleket ihti

yacı (Bu miktara Türkiye limanlarında yabancı gemilere ve hava meydanlarında yabancı uçaklara verilen 
yakıtlar ve Türküye'deki tasfiyehanelerm tasfiye etmeleri gereken petrol için kullandıkları yakıtlar dahildir.) 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı 6327 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aliittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine 
ve sermayesine 'hâkim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu kanun hükümleri dahilinde bu 
kuruluşlara devredebilir. Ancak, iktisap edilen ruhsatlar kanunda gösteriltan sınırlayıcı hükümleri aşamaz. 

Devlet adına - kuruluş amacına uygun olmak şartıyla sermayesinin % 51 inden fazlası Devlete ait olan-
kamu kuruluşlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile belge verilebifc 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartiyle, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre 
sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel - tüzel kişilere müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi 
ve bu kanunun 60 ncı maddesinde yazılı şartlarla1 belgo verilebilir. 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. •— 
1. Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında ürettik

leri ham petrol ve tabiî gaz'ın tamamı üzerinden, kara sahalarımda % 35 ini ve deniz sahalarında -ı% 
45 liıni ihraç etmek hakkına sahiptirler. Geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sahalar
dan üretilen ham petrol ve ta'biî gaz'ın tamamı ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri MEMLEKET İH-
TlYACI'na ayrılır. 

Petrol hakkı sahiplerinim ürettikleri ham petrol ve tabiî gazdan MEMLEKET iHTlYACI'nı karşılamak 
üzere ayrılan kısmına PİYASA FİYATI uygulanır. Piyasa fiyatımın teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 
3/25 inci maddesinde zikredilen unsurları ve uygulama esaslarını tespite BAKAN yetkili olup bu hususlar ve 
değişiklikler tebliğ ile neşredilir. 

Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep ettiği PİYASA FİYATTna esas olan serbest rekabet fi
yatı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce bu esaslar dahilinde değerlendirilerek onaylanır. Dünya serbest re
kabet fiyatları değiştikçe bu işlem tekrarlanır. 

Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkülüne esas olan unsurların ve uygulama esaslarının belir
lenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 17Ö2 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 1'8. — Petrol tşlerti Genel Müdürlüğü, bir Genel Müdürün idaresi altında merkez kuruluşu ile 
merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir. 
«42. Türk Silahlı 'Kuvvetleri ve Türkiye'nin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi

lerinin ve Türkiyedeki tasfiyehanelerin petrol tasfiye etmeleri için kullandıkları petrol ve Türkiye hudutları 
ve karasuları dahilinde hertürlü yabancı kara, deniz ve hava vasıtalarına verilen petrolün tümüne «memleket 
ihtiyacı»;» 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 Sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — Petrolün aranması ve işletilmesi hakkı Devletindir. 
Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı Devlet adına, Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve sermayesine hâkim olduğu uz
man kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun hükümleri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir. An
cak, iktisap edilen ruhsatlar kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri: aşamaz. 

Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolayısıyla 
Devlete ait olan Kamu Kuruluş ve ortaklıklarına, Devlet adına, Bakanlar Kurulu kararıyla belge verilebilir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına 
göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat
namesi ve bu Kanunun 60 inci maddesinde yazılı şartlarla Bakanlar Kurulu kararıyla belge verilebilir. 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 13. — 1. Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında 
ürettikleri ham petrol ve tabiî gazın tamamı üzerinden, kara sahalarında % 35'ini ve deniz sahalarında % 
45'inl ham veya mahsul olarak ihraç etmek hakkına sahiptirler, geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihin
den önce bulunmuş sahalardan üretilen ham petrol ve tabiî gazın tamamı ve bunlardan elde ©dilen petrol 
mahsulleri memleket ihtiyacına ayrılır. 

Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri ham petrol ve tabiî gazdan memleket ihtiyacını karşılamak üzere ay
rılan kısmına piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3 üncü madde
sinin 25 inci fıkrasında zikredilen unsurları ve uygulama esaslarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ba
kanlar Kurulu bu yetkiyi gerektiğinde Bakana devredebilir. 

Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep ettiği piyasa fiyatına esas olan serbest rekabet fiyatı bakan
lıkça bu esaslar dahilinde değerlendirilerek onaylanır. Dünya serbest rekabet fiyatları değiştikçe bu işlem tek
rarlanır. 

Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkülüne esas olan unsurların ve uygulama esaslarının belirlen
mesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bakan, mevcut kuyulardan kafi miktarda petrol istihsal etmelerini petrol hakkı sahiplerinden isteyebi
lir. Bunumla beraber hiç bir petrol hakkı sahibi; 

a) Kuyulardan en iyi verimle azamî istihsal nispetinden fazla istihsal yapmakla, 
b) Diğer petrol müstahsillerimden istenilenden daha büyük nispette istihsalini artırmakla mükellef tutula

maz. 
Ancak millî emniyetin veya hakkaniyetin gerektirdiği veya israfı önlemenin emrettiği nispette, Bakanlar Ku

rulu kararıyla, bu kaideden inhiraf edilebilir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Merkez (kuruluşu, Genel Müdürün idaresi altında Genel Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Başkamı 
ve Daire Başkanlarından; yeteri ıkadar teknik, hukuk ve ekonomi müşavirlerinden; müfettişler, başmühen
disler ve mühendislerden, jeologlardan, jeofizikçilerden ve avukatlar liıle ekonomistlerden, müdürler, uzmanlar 
ve diğer memurlardan oluşur. 

Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup, Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile münasip 
yerlerde kurulur. Her bölge Müdürlüğü bir müdürün idaresi altında müdür yardımcısı ile teknik ve idarî 
elemanlardan teşkil olunur. 

Petrol îşleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Ancak; hangi hizmetlerin söz
leşme ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet 
Personel Dairesinin mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24. — 
1. Diğer bir makamın yetki alanına giren bir hususu da ihtiva eden bir müracaat hakkında 

karar almadan önce Petrol îşleri Genel Müdürlüğü veya Bakan ilgili merciin muvafakatini alır. İlgili merci
ler Petrol işleri Genel Müdürlüğü veya Bakan tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan talepleri öncelik 
ve ivedilikle incelemeye ve 3 ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan 
taleplere muvafakat verilmiş sayılır. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 25. — 
1. a) Müracaat ve Petrol Hakkı sahibi, Petrol tşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve mü
racaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden karar
lara karşı bu Kanun hükümleri dairesinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakana itiraz edebilir. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden sulhen halledile-
mediği kaydıyla intikal eden ihtilafları en çok 15 gün içinde karara bağlar ve Bakanın bu kararı Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünce en çok 10 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde idarî yargı merciine dava açma süresi kararların tebliğ ta
rihinden itibaren 20 gündür. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla 'değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 32. — 
1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol haki ile ilgili olup kesinleşen kararı 15 gün için

de Resmî Gazete ile ilan edilir. Bu süre içinde Resmî Gazetede henüz yayınlanmamış kararlar 15 günün biti
minden itibaren 5 gün içinde hak sahiplerine özel tebligat yapılmak suretiyle yürürlüğe girer. Her türlü mü
kellefiyet bu ilan veya tebligatla başlar. 

MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 46. — 
3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat tarihinden 

itibaren 60 gün içinde vermeye mecburdur. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«1. Diğer bir makamın yetki alanına giren bir hususu da ihtiva eden bir müracaat hakkında karar al

madan önce, Bakanlık ilgili merciin muvafakatini alır. ilgili merciler Bakanlık tarafından bu madde ile ilgili 
olarak yapılan talepleri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve iki ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu 
süre içerisinde sonuçlandırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır.» 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 25. — Müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol işleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 

müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden ka
rarlara karşı bu Kanun hükümleri dairesinde tebliğ tarihinden itibaren yirmi gün içinde Bakana itiraz ede
bilir. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan, kendisine itiraz yolu ile intikal eden ihtilafları en çok yirmi gün içinde karara 
bağlar ve Bakanın bu kararı en çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danıştayda dava açmak süresi kararların 
tebliği tarihinden itibaren yirmi gündür. 

Danıştay bu davaları öncelik ve ivedilikle karara bağlar. 

MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Petrol işleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup kesinleşen kararlarının onbeş gün 
içinde Resmî Gazete ile ilan edilmesi zorunludur. Her türlü mükellefiyet bu ilan ile başlar.» 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«3. Petrol işleri Genel Müdürlüğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat tarihinden itibaren alt

mış gün içinde vermeye mecburdur.» 
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MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 52. — 
1. Petrol aramalarına açık bir asahaya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatlarının muhtevası 

ilk müracaatı takiben 4 işgünü gizli tutulur. 
a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla 

müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde yapılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 üncü 
ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. 

b) Birinci müracaatı takiben 4 işgünü içinde aynı arazi parçasının tamamı veya bir kısmı için başka bir 
arama ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa talep Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dikkate alınarak 
karara bağlanır. 

e) Birinci müracaatı takiben 4 işgününden sonra yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen 
ihtiva eden arama ruhsatnamesi müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmaz. 

2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sahasına veya terkedilen bir arama sahasına, red veya terk 
keyfiyetinin kesinleşip Resmî Gazetede ilanını takiben yapılacak müracaatlar hakında da yukarıdaki fıkralar 
hükümleri uygulanır..; 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaatlar Genel Müdürlükçe en geç 4 ay içinde sonuca bağ
lanarak Bakana sunulur. Bakan bu Kanunun 4/1 ve 20 nci maddeleri dahilinde takdir hakkını kullanarak ge
rekli kesin kararı en geç 15 gün içinde verir. 

MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kânunlarla değişik 53 üncü maddesinin 2 nci ve 
4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 53. — 
2. Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip olabilir. 

Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayısının on ka
tını aşmamak kaydıyla, her bölgede en çok 12 adet arama ruhsatı alabilir. Müktesep haklar saklıdır. 

4. Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, 
aynı tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden müracaatta bulunulamaz. 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55. — 
2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhangi birinde bu Kanun hükümlerine riayet et

mek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi 
ihtiyaca göre 3 yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

Ancak, arayıcının çalışmaları keşif ihtimalini doğuracak durumda ise temdit talebinde bulunulması halin
de, Bakan teminat karşılığında süreyi 2 yıla kadar daha uzatabilir. Teminatın cinsi ve miktarı Bakan tarafın
dan tespit edilir. 

3, Bu Madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar dahil 4 üncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere bir 
arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren 8 yıldan fazla olmaz. 

MADDE 14. — 6326 Sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 56 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Arayıcı, her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle Yükümlüdür. Devlet hakkı, arama 
sahasının hektarı başına yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 50 TL. 
4 ve 5 inci yıllar için 100 TL. 
5 inci yıldan sonra her yıl için 150 TL. dır. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 misline kadar artırabilir. 
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MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 52. — 1. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatlarının muhte
vası ilk müracaatı takiben dört iş günü gizli tutulur. 

a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla 
müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde yapılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 üncü 
ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. 

b) Birinci müracaatı takiben dört iş günü içinde aynı arazi parçasının tamamı veya bir kısmı için baş
ka bir arama ruhsatnamesi müracaatı yapılmam1 şsa talep Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dik
kate alınarak karara bağlanır. 

c) Birinci müracaatı takiben dört iş gününden sonra yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya tama
men ihtiva eden arama ruhsatnamesi müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmaz. 

2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sahasına veya terkedilen bir arama sahasına, red veya terk 
keyfiyetinin kesinleşip Resmî Gazetede ilanını takiben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarıdaki hü
kümler uygulanır. 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaatlar Genel Müdürlükçe en geç üç ay içinde sonuca 
bağlanarak Bakana sunulur. Bakan bu Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci bendi ve 20 nci maddesi hü
kümleri dahilinde takdir hakkını kullanarak gerekli kesin kararı en geç yirmi gün içinde verir. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 2 nci ve 
4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip olabilir. Ancak, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayısının on katını 
aşmamak kaydıyla, her bölgede eri çok oniki adet arama ruhsatı alabilir.» 

«4. Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, 
aynı tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden müracaatta bulunulamaz.» 

MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 
3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bir arama ruhsatnamesinin süresi dört yıldır. 
2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhangi birinde bu Kanun hükümlerine riayet etmek sure

tiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi ihtiyaca 
göre iki yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

Ancak, ikinci yılın sonunda arayıcının çalışmaları keşif ihtimalini doğuracak durumda ise uygun bir 
programla uzatma talebinde bulunulması halinde, Bakanlar Kurulu teminat karşılığında süreyi iki yıla ka
dar daha uzatabilir. Teminatın cinsi ve miktarı Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Programda öngörü
len hususların yerine getirilmemesi halinde teminat hazineye irat kaydedilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar dahil 4 üncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere bir 
arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren sekiz yıldan fazla olamaz.» 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı Kanunlarla değişik 56 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Arayıcı, her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, arama 
sahasının hektarı başına yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 40 
4 ve 5 inci yıllar için * 80 
5 inci yıldan sonra her yıl için 120 Türk lirası'dır. 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar artırabilir-
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Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik araştırma ve sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği 
toplam Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde elli
sinden fazla olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında su derinliği ve çalışma şartları gözönüne alına
rak Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir İşletme Ruhsatnamesi, işletmeciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, hak
kı geçerli olduğu müddetçe, ilgili bulunduğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal etmek, istihsal 
ettiği petrolü nakletmek ve her sadaha satmak haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim du
rumu elverişli olmak ve Bakanlar Kurulu tarafından ekonomik gereklere, bu Kanunun amacına ve belge 
ile ilgili diğer hükümlerine uygun görülmek kaydıyla belge de verilebilir. 

MADDE 16. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 63. — 
2. işletme ruhsatnamesinin verilmesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur. Ancak, arama saha

sının arta kalan bölümü için hak sahibi tarafından yeniden arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, bu talep 
Genel Müdürlükçe Kanunun 53/4 maddesine istinaden değerlendirilebilir. 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 69. — 
1. İşletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. Devlet hakkı işletme 

sahasının hektarı başına yılda; 
1 inci yıl için 150 Tl. 
2 nci yıl için 200 Tl. 
3 üncü yıl için 250 Tl. 
4 üncü yıl için 300 Tl. 
5 inci yıl için 400 Tl. 
6 nci yıl için ve müteakip yıllar için 500 Tl. dır. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 misline kadar artırabilir. 

MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6987 ve 1702 sayılı Kanunlarla değişik 112 nci maddesinin 
1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 112. — 
1. Bir Petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş 

bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi için idarî faaliyetleri ile bina tesis
lerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdür
lükçe lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıt, ve kara (lüks binek otomobilleri hariç), deniz, hava nakil va
sıtalarını münhasıran bu ameliyelerde kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerden muaf 
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Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptjğı jeolojik araştırma ve sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği 
toplam Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisin
den fazla olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında su derinliği ve çalışma şartları göz önüne alınarak 
Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir.. 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Arayıcı, aynı bölgeye dahil arama sahalarının herhangi birinde o bölgeye ait en eski ruhsatnamesi
nin tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde arama sondajlarına başlamaya mecburdur. Bu süre Bakanlar 
Kurulunca cinsi ve miktarı saptanacak teminat karşılığında, en çok bir yıl daha uzatılabilir. 

Arayıcının mükellefiyetini yerine getirmemesi halinde teminat hazineye irat «kaydedilir.» 

MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir işletme Ruhsatnamesi, işletmeciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, hak
kı geçerli olduğu müddetçe, ilgili bulunduğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal etmek, istih
sal ettiği petrolü nakletmek ve her safhada satmak haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim durumu 
elverişli olmak ve ekonomik olduğu kabul edilmek ve bu Kanunun amacına ve belge ile ilgili diğer hüküm
lerine uygun görülmek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belge de verilebilir. 

MADDE 16. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur. Ancak, arama sahasının 
arta kalan bölümü için hak sahibi tarafından yeniden arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, bu talep Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğünce Kanunun 53 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü dışında değerlendirile
bilir.» 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. İşletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. Devlet hakkı işletme 
sahasının hektarı başına yılda; 

1 inci yıl için 225 
2 nci yıl için 300 
3 üncü yıl için 375 
4 üncü yıl için 450 
5 inci yıl için 600 
6 nci ve müteakip yıllar için 750 Türk Lirası dır. 
Balkanlar Kurulu, bu miktarları on katına kadar artırabilir.» 

MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6987, 1702 ve 2217 sayılı Kanunlarla değişik 112 nci mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bir 'Petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müte
ahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi için idarî faaliyetleri ile bina tesislerinin ve 
teçhizatlarının inşası, 'kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe lü
zumlu görülen malzemeyi, akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarım münhasıran bu ameliyelerde 
kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakan
lar Kurulu, Türkiye'de istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından 
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olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve 
emre amade miktarı bakımından ithal edilen benzeri maddelerle kıyası kabil bulunan maddelerin isimle
rini içeren, ayrıntılı bir liste neşrederek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan madde
lerden hangilerinin gümrük ve diğer ithal vergi Ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu 
liste ülkenin sanayideki gelişmesine paralel olarak değiştirilebilir. Listeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. Ancak, listenin yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen 
maddeler bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 

Bu maddede öngörülen istisna ve muaflıklardan faydalanma süresi 2009 takvim yılı sonuna kadardır. 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — Petrol hakkı sahibi, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrası mucibince ihraç hakkına sahip oldu

ğu petrol ile bu petrol veya ithal ettiği petrolden imal ettiği petrol ürünlerini her türlü ihraç, vergi ve resim
lerden muaf olarak ihraç edebilir, ihraç edilen hampetrol, tabiî gaz ve petrol ürünlerinin ihraç fiyatları 
bunların serbest rekabet emsal fiyatları gözönünde bulundurularak Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce de
ğerlendirilir. Bu fiyatlar, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Petrol işleri Genel Müdürlüğünce değerlendirme
de, tabiî gazın kalori eşdeğeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve alıcı piyasasına yakınlığı 
esas alınır. 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 5987 ve 1702 sayılı Kanunlarla değişik 115 inci maddesine aşağı
daki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 115. — 
4. a) Petrol hakkı sahibi bu Kanunun 13/1 inci maddesine göre ihracına izin verilen petrolden sağ

ladığı dövizi, yurt dışında muhafaza edebilir. 
ihracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk lirası karşılığı 

petrol hakkı sahibinin kanunî defterlerine hâsılat olarak kaydedilir. 
b) Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutarı, 
1. Petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye ithal edilmiş müseccel sermaye ile ithal edilmiş sermayeyi 

aşan transfer edilecek net kıymetlerin transferinde mahsup edilir. 
2. Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçevesinde Türkiyedeki kendi petrol ameliyesi için gerekli 

her türlü dövizli ödemelerde kullanılabilir. Ancak, bu ödemeler Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayılmaz. 
3. Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Türk lirası karşılığı, bu kanunun ıtransfer hükümleri uygulamasın

da nakdî fon olarak değerlendirilir. 
Yurt dışında muhafaza edilen dövizin, gerek ithal edilmiş sermaye gerekse ithal edilmiş sermayeyi aşan 

transfer edilecek net kıymetlere mahsubunda bu Kanunun 116/3 üncü maddesinde belirtilen döviz kurları
na ilişkin esaslar uygulanır. 

c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu itibariyle (b) bendindeki mahsup ve kullanma işlemleri 
dışında kalan döviz tutarı üzerinden mutabakat sağlayarak bakiyesi TC Merkez Bankasına açılacak özel 
döviz hesalbma aktarır. Petrol hakkı sahibi bu hesapta biriken dövizin Cb) bendinde belirtilen maksatlar 
için ve anılan bentte yer alan esaslar dahilinde kullanılmasını talep edebilir. 

d) Petrol hakkı sahibi, ülkenin rafinaj kapasitesi müsait olduğu ve ürün talebi tamamen karşılandığı tak
dirde ihraç hakkını haiz olduğu hampetrolden ihtiyaç fazlası olarak elde edilen ürünleri ihraç edebilir. Bu 
ihraçtan sağlanan dövize de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

e) Bu hükümler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yabancı ortaklıklarla müştereken yapacağı ara
malarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrol için de geçerlidir. 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

ithal edilen benzeri maddelerle kıyası kabil bulunan maddelerin isimlerini içeren, ayrıntılı bir liste neşre
derek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin Gümrük Vergi
sine ve diğer İthal Vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu liste ülkenin sanayideki 
gelişmesine paralel olarak değiştirilebilir. Listeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, listenin ya
yımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler bu Genel Mü
dürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ithal edil
dikleri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 

Bu fıkrada öngörülen istisna ve muaflıklardan faydalanma süresi 2020 takvim yılı sonuna kadardır.» 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — Petrol hakkı sahibi, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrası mucibince ihraç hakkına sahip 

olduğu petrol ile bu petrolden imal ettiği petrol mahsûllerini her türlü ihraç vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ihraç edebilir, ihraç edilen hampetrol, tabiî gazve petrol mahsullerinin ihraç fiyatları bunların serbest 
rekabet emsal fiyatları ile değerlendirilerek Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilir. Bu fiyatlar, Ba
kan onayı ile yürürlüğe girer, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirmede, tabiî gazın kalori eşde
ğeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve alıcı piyasasına yakınlığı esas alınır. 

MADDE 20. —• 6326 sayılı Kanunun 6987 ve 1702 sayılı Kanunlarla değişik 115 inci maddesine aşağı
daki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

4, a) Petrol hakkı sahibi bu Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre ihracına izin verilen 
petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında muhafaza edebilir. 

İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı pet
rol hakkı sahibinin kanunî defterlerine hâsılat olarak kaydedilir. 

b) Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutarı; 
(1) Petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye ithal edilmiş müseccel sermaye ile ithal edilmiş serma

yeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlerin transferinde mahsup edilir. 
(2) Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçevesinde Türkiye'deki kendi petrol ameliyesi için gerek

li her türlü dövizli ödemelerde kullanılabilir. Ancak, bu ödemeler Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayıl
maz. 

(3) Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Türk Lirası karşılığı, bu Kanunun transfer hükümleri uygula
masında nakdî fon olarak değerlendirilir. 

Yurt dışında muhafaza e'dilen dövizin, gerek ithal edilmiş sermayeye gerekse ithal edilmiş sermayeyi 
aşan transfer edilebilecek net kıymetlere mahsubunda bu Kanunun 116 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında 
belirtilen döviz kurlarına ilişkin esaslar uygulanır. 

c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu itibariyle (b) bendindeki mahsup ve kullanma işlemleri 
dışında kalan döviz tutarı üzerinden mutabakat sağlayarak bakiyeyi T.C. Merkez Bankasında açılacak özel 
döviz hesabına aktarır. Petrol hakkı sahibi bu hesapta biriken dövizin (b) bendinde belintilen maksatlar için 
ve anılan bentte yer alan esaslar dahilinde kullanılmasını talep edebilir. 

d) Bu hükümler, petrol hakkı sahibi Türk Sermaye şirketlerinin yabancı ortaklıklarla müştereken yapa
cağı aramalarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrolden yabancı ortaklığın payına düşen bölüm için de 
geçerlidir. 

e) Türk Sermaye şirketlerinin bu fıkra hükümleri gereğince yurtdışında muhafaza edebileceği dövize 
ilişkin miktar ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 21. — 6326 Sayılı Kanunun 119 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 119. — 
1. Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu olabilecek yabancı 

uyruklu idarî ve meslekî personelle mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Başkanlığının tasvibiyle Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 ncı maddesinde 
öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

Eklenen maddeler 

MADDE 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki (Ek 3 ve 4 üncü) maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hukuk müşaviri ve avukatları, mahkemelerle icra daire
lerince ıtakdir edilecek vekâlet ücretinden Hazine hukuk müşaviri ve avukatları gibi yararlanırlar. 

BK MADDE 4. — Yerden çıkarılabilen katı hidrokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve bitümlü şeyi 
gibi, petrol ürünlerinin üretilmesine elverişli olabilecek sahalar, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı 
ile Petrol Kanunu kapsamına alınabilir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilen 13 üncü, aynı Kanunun 25 inci 
maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları ile 72 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 25. — Bu Kanun . yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
Madde 119. — Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu olabilecek 

yabancı idarî ve meslekî personelle mütehassıs işçileri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının uygun görü
şü ve İçişleri Bakanlığının izni ile, 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hiz
metler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilir. 

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 ncı maddesin
de öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

MADDE 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK. MADDE 3. — Yerden çıkarılabilen katı hidrokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve bitümlü şeyi 
gibi, petrol mahsullerinin üretilmesine elverişli olabilecek sahalar, Bakanın Teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile Petrol Kanunu kapsamına alınabilir. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 72 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış olan itiraz, 
itirazları inceleme ve yargı mercilerine başvurma süreleri bu Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan hü
kümlere tabidir. 

'GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının her 
bölge için almış olduğu arama ruhsatnameleri sayısı bu Kanunda belirtilen süreler sonuna kadar geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yaptığı arama ruhsatnamesi müracaatları ile kanunî süreleri sona eren arama ruhsatnamelerinin yeniden ik
tisabı için yapmış olduğu müracaatlar, arama ruhsatnamelerinin toplam adedi petrol bölgesi sayısının on 
katını aşmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uygulanan hükümlere tabi tutulabilir. 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • mmm • • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 551 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve M. G. 
Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/464; M. G. 

Konseyi : 1/473) 
(D. Meclisi S. Sayısı t 293) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2240 (1/464) 2110 

Konu : Kanun Tasarısı 21 Ocak 1983 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20 Ocak 1983 tarihli 45 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkam 

N O T 

Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 10, 12, 13, 19-20 Ocak 1983 tarihli 40, 41, 42, 44 ve 45 inci Birleşim
lerinde görüşülmüştür. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 20 Temmuz 1982 
Başkanlığı 

Sayı: K. K. T. D. 18/101-1-38/05433 

DANIŞIMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bu günkü Resmî Ga-
zete'de yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Osmanlı medresesi, çağa uyma dirayetini gösteremediğinden ülkemizde yükseköğretim Batıdan aktarılan 
modeller üzerinde kurulmuştur. Bunlardan ilki 1773 de Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından kurulan Mühen-
dishaneyi Bahriyi Hümayun veya bugünkü deyimi ile Deniz Harp Okuludur. Hemen onun ardından, 1792 
de Topçu Okulu, Mühendishaneyi Berriyi Hümayun adı ile kurulmuş ve bunları sırasıyle, 1827 de Mektebi 
Tıbbiyeyi Şahane, 1834 de Harbiye, 1859 da Mülkiye, 1863 te Darülfünun, 1883 de Mühendis Mektebi ve 
1889 da Ticaret Mektebi takip etmiştir. Bu yükseköğretim kuruluşları daha ziyade Fransa'dan esinlenerek 
kurulduklarından, genellikle, eleman yetiştirdikleri bakanlıklara bağlı durumlarını yakın zamana kadar mu
hafaza etmişlerdir. 

Kıta Avrupasında yükseköğretim, üniversitelerin içinde ve dışında olmak üzere iki farklı yolda geliş
miştir. Bu farklılık en çok Fransa'da belirgin bir durum kazanmıştır. Bu ülkenin yüksekokulları, bir çok 
hallerde üniversitelerden de itibarlı bir nitelik, taşımaktadırlar. Diğer Avrupa ülkelerinde ise hernekadar üni
versiteler dışında yükseköğretim oluşmuş ise de, bu kuruluşlar adları ne olursa olsun bir süre sonra üniver
site statüsüne kavuşmuş bulunmaktadırlar. Üniversiteler dışında yükseköğretim kuruluşlarına yönelme bilhas
sa teknik, tarım, tıp ve öğretmenlik gibi meslek dallarında kendini göstermektedir. Zamanla bu kuruluşlar 
diğer meslek dallarını da içlerine alan ıbir gelişmeye yönelmişlerdir. 

Türkiye'deki gelişme uzun süre Kıta' Avrupası paralelinde olmuştur. Cumhuriyet döneminde Yüksek Mü
hendis Mektebi, Yüksek Ticaret Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Akademisi ile Siyasal 
Bilgiler Okulu, üniversite dışında bulunmakla beraber ondan geri kalmayan bir niteliğe sahip olarak faaliyet
lerini sürdürmüşlerdir. Bu arada, bu kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmaları yolunda bazı adım
lar atılmıştır. Daha önceleri Yüksek Mühendis Mektebi Bayındırlık Bakanlığına, Yüksek Ticaret Mektebi 
ise İktisat Bakanlığına bağlı bulunuyorlardı. Bu girişim, Tevhidi Tedrisat Kanununun yükseköğretim alanına 
da uygulanması anlamını taşıyordu. 1944 yılında da Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversite
sine dönüştürülmüştür. 

1946 yılında 4936 sayılı Kanunla üniversitelere özerklik verilmiş, daha önceleri yönetmeliklerle düzen
lenen üniversite faaliyeti kanunla belirlenmiştir. Bu aşamada Yüksek Ziraat Enstitüsü 3 fakülte halinde. Si
yasal Bilgiler Okulu da fakülte olarak üniversite camiasına katılmışlardır. İstanbul'daki Yülcsek Ticaret Okulu 
bu girişimin dışında kalmıştır. Üniversitelerin bilhassa maddî bakımdan kazandıkları imkânlar, onlar için 
cazip bir ortam yaratmıştır. Üniversite dışında kalanlar kısa süre sonra bunun farkına vararak, hatayı tela
fi yoluna gitmişlerdir. Üniversitelerde akademik kariyer kurulmuş ve bu yolda unvan kazananlar, diğer 
yükseköğretim kuruluşlarının elemanlarını kendilerinden farklı görmeye başlamışlardır. O zaman 7334 Sayılı 
Kanunla İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri kurularak bir telif etme yolu bulunmuştur. Bu kuruluşlar 
üniversitelerin bütün imkânlarınla sxhip olacaklar, adları ise üniversite olmayacaktı. Eğer, 13 yü önoe İstan
bul'daki Yüksek Ticaret Mektebi de üniversite camiasına alınmış olsaydı, sonraları üniversite - akademi sür
tüşmesi olarak bilinecek olan olumsuz gelişmelere lüzum kalmayacaktı. 
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Bu arada bir gelişme daha vukubulmuş, ara insangücü yetiştirmek üzere kurulan Yıldız Teknik Okulu, 
teknüc personelin 1950'lerde aranır nitelik kazanmasından yararlanarak yükseköğretim kuruluşu düzeyine 
ulaşmıştır. Bu gelişme Almanya ve İngiltere'de de aynen görülmüştür. Bu ülkelerde de meslek okulları yük
seköğretim düzeyine tırmanmış, İngiltere aynı yıllarda bunların 35 ini üniversiteye dönüştürmüştür. Bizde de 
ortada akademi modeli bulunduğundun bir süre sonra 1184 Sayılı Kanunla 1969 da Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri kurulmuş ve böylece yükseköğretim ortamına bir yeni grup daha katılmıştır. Bu arada 
Güzel Sanatlar Akademisi de diğer akademilerin statüsüne kavuşturulmuştur. 

Başta öğretmen okulları olmak üzere, diğer yükseköğretim kuruluşları da faaliyetlerini sürdürürlerken, 
akademi modelini benimsemişlerdir. Öte yandan akademiler, üniversite olmak için çaba harcamaya başlamış
lardır. Artık, yükseköğretimdeki bu çok başlılığın sona erdirilmesi zamanı gelmiş ise de bunların tümünü üni
versite çatısı altında toplamak kolay olmamış, Ege Üniversitesinin böyle bir teşebbüsünü Anayasa Mahkeme
si iptal etmiştir. Bu ortam mevcut bulunduğu sürece olumlu bir aşamaya ulaşılamamış, Î2 Eylül'den sonraki 
ortam, yükseköğretime çağdaş bir yapı getirme imkânını sağlamıştır. 

Bunun için, yükseköğretimi 'batı ülkelerindeki gelişimi göz önünde tutularak eşit öğrenim süresinde farklı 
düzey yanılgısından kurtulabilmek ve bütün yükseköğretim kuruluşlarını aynı ortamda toplayabilmek esas ola
rak alınmıştır. Halen, ortaöğretim üzerinde en az 4 yıllık lisans öğretimi sürdürdükleri halde üniversiteler, 
akademiler ve yüksekokullar halinde bulunan kuruluşların, üniversiteler içinde toplanmaları öngörülmüştür. 
Bu arada üniversitelerin yeniden düzenlenmesi yapılırken, şimdiye kadar olduğu gibi bunların birer yüksek
öğretim kurumları topluluğundan çok, bir bütünlük yansıtması için ilkeler geliştirilmiş ve bir üniversitenin, 
Fen ve İnsanî Bilimler Fakültesi temeli üzerinde kurulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Fakülteleri» oluşumunda, aynı alanın çeşitli dallarının bir araya getirilmesi suretiyle bütünleşme ilkesi 
benimsenmiştir. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi dışında bütün üniversitelerdeki Mühendislik Fakülte
leri, İstanbul Üniversitesi dışında bütün üniversitelerdeki İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri bir tek fa
külte içinde toplanmıştır. Mevcut akademilerin üniversite camiasına katılmaları da bu ilke çerçevesinde ger
çekleşmiştir. Bu arada 4 yıllık Yükseköğretmen Okulları Eğitim Fakültelerine, 2 yıllık Eğitim Enstitüleri 
de Eğitim Yüksekokullarına dönüştürülerek, üniversitelere bağlanmışlardır. 

Uygulama alanına ara insangücü yetiştirmek üzere Yay-Kur içinde kurulmuş bulunan 48 meslek yüksek
okulu, üniversite rektörlüklerine bağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde yükseköğretime talebin büyük bir kısmını 
yükümlenen ortaöğretimden sonra 2 yıllık yükseköğretim, ülkemizde de büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
kuruluşların yükseköğretim camiasına alınmaları, üniversitelerin bunlara katkılarını artıracaktır. Diğer ta
raftan kanuna konulan bir hükümle, Kamu kuruluşlarının tesis ve elemanlarından bu okulların yararlanma
sı öngörülmüştür. 

Üniversitelerdeki lisansüstü öğretim, enstitüler tarafından yürütülecektir. Sosyal, Teknik ve Tıp alanında 
kurulmuş bu enstitüler lisansüstü öğretimin yürütülmesini yüklenmekle beraber, dersler fakültelerdeki bölüm
lerin öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Bu enstitülerin kurulma amacı lisansüstü öğretim üzerinde mer
kezî bir gözetim sağlamaktır. Bunların dışında kadrosunda öğretim üyesi bulunan ve disiplinler arası lisans
üstü öğretim yapan enstitüler de kurulmaktadır. 

Böylece yükseköğretim alanı, birbirinden ayrı ve bağımsız disiplinler yerine ortak amaçlı, birleştirici ve 
merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulmaktadır. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI HAÎKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

iBu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı ve Kapsamı 
Madde 1. — Bu madde, yükseköğretim kurumlarım bir bütünlük içinde düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu 

Kanun Hükmünde Kararnamede, üniversitelere bağlı fakültelerin ve enstitülerin; üniversitelere ve fakültelere 
bağlı yüksekokulların ve bunlara bağlı diğer (birimlerin kuruluş esasları ve bağlantıları belirtilmektedir. 
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Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları, üniversite ça
tısı altında toplanmaktadır. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri kaldırılmış ve diğer yükseköğretim kurumları ile birlikte üniversitelere bağlanmıştır. Ancak, bakanlık
lara ve kuruluşlara bağlı meslek elemanı yetiştiren yüksekokullardan bazıları, bu Kanun Hükmünde Kararna
meyle getirilen bağlantılar dışında bırakılmıştır. 

2547 Sayılı Yükseköğretim 'Kanununun 2 nci maddesi ile 'bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dı
şında bırakılan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilâtına bağlı yükseköğretim kurumları üniversitelere 
bağlanmamış ve özel statüleri ile faaliyetlerine devam etmek üzere bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kap
samı dışında bırakılmıştır. 

İKİNCİ BOLÜM 
(Kuruluş Esasları 

Madde 3. — Bu madde ile bir üniversitenin hangi birimlerden teşekkül edeceği, yeni bir üniversitenin 
kurulabilmesi için fen ve edebiyat fakültelerinin kuruljrnasının şart olduğu, ihtiyaca göre fen-edebiyat fakülte
si teşkil edilebileceği ve hangi alanlarda fakülte kurulabileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca rektörlüğe veya 
fakültelere bağlı enstitülerin nasıl teşkil edileceği hususu ile, yükseköğretim kurumlarında bulunan diğer bi
rimlerin teşkili 2547 sayılı Kanuna uygun olarak belirtilmektedir. 

Bölüm, anabilirn dalı ve anasanat dah, ancak fakültelere ve yüksekokullara bağlı olarak açılabilecektir. 
Rektörlüğe bağlı ve bağımsız olarak bu birimler açılamıyacaktır. Yükseköğretim, fakülte ve yüksekokullarda 
yapılmaktadır. Enstitülerde ise genellikle lisansüstü öğretim yapılabilecektir. Bölüm, anabilirn dalı ve anasanat 
dalının açılmasının Yükseköğretim Kuruluna bırakılması genel planlamanın yapılması amacından kaynaklan
maktadır. Bu kurul, üniversitelerde bölümler, anabilirn dalı ve anasanat dalım öncelikle üniversitelerden ge
len önerileri değerlendirerek, iki türlü açabilecektir. Diğer taraftan gerektiğinde resen de bir fakülteye veya 
yüksekokulla bağlı olarak bu birimlerin açılmasına karar verebilecektir. 

Madde 4. — Bu maddede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken üniversitelere bağlanan meslek yüksekokul
ları, ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğ
retim kuruluşları olduğu anlatılmaktadır. Bu okulların, eğitim-öğretim faaliyetinde, kamu kuruluşlarının tesis 
ve elemanlarından yararlanmaları gerekmektedir. Bu okullardan mezun olanlara kendi meslek alanlarında 
üniversitede lisans öğrenimi yapma imkânı tanınmıştır. Meslek Yüksekokulu mezunlarının, üniversitelere yer
leştirilme esaslarının Yükseköğretim Kurulunca yapılacak bir yönetmeliğe göre düzenleneceğini belirlemekte
dir. 

Madde 5. — Bu madde üniversiteleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okulöncesi, 
Temeleğitim ve Ortaeğitim kurumlarında görevli öğretmenlere; Millî Eğitim Bakanlığı mensubu yöneticilere; 
bilimsel gelişmeleri izleyip, yansıtabilmelerini sağlamak, hizmet içinde eğitimlerini sürdürmek ve geliştirmek 
amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların isteğine ve ihtiyaçlarına göre Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konacak esaslar çerçevesinde hizmetiçieğitimi kursları düzenlemekle yükümlü kılmaktadır. 

Madde 6. — Yükseköğretim kurumlarının imkânsızlıklar nedeni ile faaliyete geçebilmesi mümkün ol
mayabilir. Yükseköğretim Kurulu bir kurumun faaliyete geçmesi için hazırlanması, yöneticilerini ataması, 
gerekli malî ve idarî şartların yerine getirilmesi, belirli, oranda öğrenci alınması gibi eğitim-öğretime yeterli 
kuruluş hazırlıklarının tamamlandığına dair bazı kıstaslar tespit edecektir. Açılan kurum, bu şartlan yerin» 
getirmiş ise, ancak Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçebilecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
(Üniversiteler 

Madde 7. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bulunan Ankara Üniversitesinde genel düzenlemenin dışına çı
kılmış, bu üniversitenin fakülteleri aynen korunmuştur. Ancak bazı meslek yüksekokulları bağlanmıştır. 

Bu üniversitemiz 11 fakülte, 5 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
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Madde 8. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel yapısı icabı kuruluşunun aynen korunmasına dikkat 
edilmiştir. Ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak, uygun fakültelerin 
yapısı değiştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi oluşturulmuş, İdarî Bilimler Fakültesi genel düzenlemeye uygun 
olarak iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının Yabancı 
dillerle eğitim öğretim yapan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere bir eğitim fakültesi kurulmuş
tur. 

Bu üniversitemiz 6 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 9. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi olan Hacettepe Üniversitesinde Edebiyat ve Fen Fakülteleri 

ayrı ayrı kurulmuştur. Tıp Fakültesi aynen korunmuş; Sağlık Bilimleri, Enstitü olarak kurulmuştur. Genel
deki düzenlemelere uygun olarak kurulan enstitülere ilâveten başta Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ensti
tüsü olmak üzere yeni 4 enstitüsü daha kurulmuştur. Bu üniversitemiz 10 fakülte, 9 enstitü ve 12 yüksek 
okuldan oluşturulmuştur. 

Madde 10. — Ankara'da üniversiteler dışındaki yükseköğretim kurumlarından oluşan bir üniversite 
kurulmuştur. Gazi Üniversitesi Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi, Ankara Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulu, Erkek Teknik Yük-
seköğretmen Okulu, Kız Teknik Yükseköğretmen Okulu, Ticaret ve Turizm Yükseköğretmen Okulu, En
düstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulunun fakültelere dönüşmesinden oluşmuştur. 

Bu üniversitemiz 9 fakülte, 4 enstitü ve 12 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 11. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bulunan İstanbul Üniversi'tesfioin mevcut yapısı korunmuş* 
tur. Bu üniversite de 13 fakülte, 8 enstitü ve 5 yüksekokuldan oluşturulmuştur. Fakülteler genel düzenleme-
mıı dışında bırakılmış, olduğu gibi muhafaza edilmişti^ 

Madde 12. — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi de genel düzenlenme
min dışına çıkılmıştır. Mühendislik dalları tüm düğer üniversitelerde mühendislik faikültesi adı altında top-
lndığı halde yalnız bu üniversitemizde fakülteler koronırnustur. Ancaık aynı üniversitede aynı bilim alanın
da paralel fakültelere yer verilmediğinden Maçka'daki fakültelerin Gümüşsuyu'ndaiki fakülteler içline katıl* 
maları sağlanmıştır. 

Bu üniversitemiz 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokuldan oluşturulmuştu^ 
Madde 13. — Boğaziçi Üniversitesi özel yapısı icabı kuruluşunun aynen korunmasına dikkat edilmiştir, 

Ancaık bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak Fen - Edebiyat Fakültesi 
kurulmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesiinde olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığının yabancı dillerle eği
tim - öğretim yapan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere bir eğitim fakültesi kurulmuştur. Genel 
düzenlemeye uygun olarak kurulan iki enstitüye 'ilaveten başta Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi, Kandilli 
Rasathanesinden yararlanılmak suretiyle Deprem Araştırma Enstitüsü olmak üzere üç enstitü daha kurulmuş
tur. Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil ve eğitime ağırlık veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ha
cettepe Üniversitesi gibi bu üniverısitemizde de fcapatıimayarak varlığını sürdürecektir. 

Madde 14. — İstanbul'daki üniversiteler dışındaki öğretim kurumlarının çokluğu dikkate alınarak İstan* 
bul'da yeni üç üniversite kurulmuştur. Marmara Üniversitesi genellikle İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine dayalı bir üniversite olmaktadır. Bu üniversitenin İstanbul'un Anadolu yakasında gelişmesi 
amaçlanmıştır. Diğer taraftan yeniden Fen - Edebiyat, Hukuk fakülteleri kurulmuştur. İki Yüksek öğretmen 
Okulu ayrı ayrı fakülte haline getirilmiş, Akademinin bazı fakültelerinden İktisadi ve İdarî Bilimler Fan 
kültesi, Diş Hâkimliği ve Eczacılık Fakültelerinden oluşturulmuş, İstanbul Yüksek islam Enstitüsü de ilahi
yat Fakültesi olarak bu üniversiteye katılmıştır. 

Bu üniversitemiz 9 fakülte, 3 enstitü ve 2 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 15. — İstanbul'da üniversiteler dışındaki yükseköğretim kurumlarımızdan oluşan üç yeni üniver

site kurulmuştur. Yıldız Üniversitesi genellikle Yıldız Devlet Mühendislik - Mimarlık Akademisinden oluş
maktadır^ Bu üniversitede bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ve 'birleşik olarak 
dönüştürülerek Fen - Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Kocaeli Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüşmesiyle oluşan Mühendislik Fakültesinden meydana 
gelmiştir. 
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Bu üniversitemliz; 4 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturallmuşturj 
Madde 16. — İstanbul'daki üniversiteler dışındaki yükseköğretim kurumlarının çokluğu dikkate alınarak 

yeni üç üniversite kurulmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi genellikle Güzel Sanatlara yönelik ve gençlikle 
istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine dayalı bir üniversite olması nedeniyle bu ismi almıştır. Bu 
üniversitede bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ve birleşik olarak 'bir Fen - Ede
biyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Akademisi 'ikiye ayrılarak bir Güzel Sanatlar Falkülıtesi ve 'bir Mimarlık 
Falkültesi kurulmuştur, 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 17< — Yerleşmiş geleneği ve geçmişi bulunan Ege Üniversitesinde Edebiyat Falkülıtesi ve Fen 

Falkültesi ayrı ayrı kurulmuştur. Üniversitenin fazla üniteden meydana gelmiş olması dikkate alınarak bu 
üniversiteden bir kısım ünitelerin ayrılması ile yeni bir üniversite oluşturulmuştur. Ayrıca genel düzenlemeye 
uygun olarak mühendlisMlk dallan biir fakülte halimde düzenlenmiştir. 

Bu üniversitemiz 7 fakülte, 4 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 18. — izmir'de Ege Üniversitesinin fazla birimden oluşması ve bu durumun rasyonel olmaması 

dilkıkate alınarak üniversite ikiye ayrılmış ve bu şehirde yeni bir üniversite olarak Dokuz Eylül Üniversitesi 
kurulmuştur. 

Bu ayırımda Kampus içindeki birimlerin Ege Üniversitesinde borakılma yolu izlenmiştir. Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ve birleşik olarak yeni Fen - Edebiyat Fakültesi kurulmuş, 
Hukuk, Tıp, Güzel Sanatlar Falkültesi ayrılarak, Mühendislik Fakülteleri Mühendislik Fakültesi halinde 
birleşerek, İktisat Fakültesi diğer bazı 'birimlerle birleştirilerek iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi alarak bu 
üniversiteye (bağlanmıştır. Buca Yüksek Öğretmen Okulu Fakülteye dönüştürülerek 'Buca Eğitim Fakültesi, 
Yüksek islam Enstitüsü de ilahiyat Falkültesi olarak bu üniversiteye bağlanmıştıra 

Bu üniversitemiz 9 falküllte, 4 enstitü ve 11 yüksekokuldan oluşturulmuştur,, 

Madde 19. — Yurdumuzun Trakya toprakları üzerinde yeni bir üniversite kurulması düşünülmüş ve 
kuruluş yerinin serhat şehri Edirne olması uygun bulunmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü 
maddesine uygun ve birleşik olan yeni bir Fen - Edebiyat Fakültesi kurulmuş, istanbul Üniversitesine bağ
lı Edirne Tıp Falkültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
Mühendislik -• Mimarlık Fakültesine dönüştürülmüş, Tekirdağ İlimin tarım potansiyeli dikkate alınarak bu 
ilimizde 'bir Ziraat Fakültesi kurularak üniversiteye bağlanmıştır. Edirne'de yenli (kurulan tm üniversiteye 
Trakya Üniversitesi adı verilmiştir* 

Bu üniversitemiz 4 fakülte, 3 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 20,. — Üniversitelerin herbirine il adı yerine bölgenin özelliğini yansııtan 'isimler verildiğinden, 

Bursa Üniversinesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Uludağ Üniversitesinde bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak Fen - Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Bursa 
ve Necatibey Yüksek öğretmen Okulu Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş, İktisadî ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi "ile Bursa İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi birleştirilmiş, Mühendislik dallarının tek fakültede 
toplanması ilkesine uygun olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi oluşturulmuş, Balıkesir Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisi Fakülte olarak üniversiteye katılmış, Bursa Yüksek islam Enstitüsü Fa
külteye dönüştürülmüştür. 

Bu üniversitemiz 10 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur, 
Madde 21. — Anadolu Üniversitesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesindeki ge

nel düzenlemeye uygun ve birleşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Eskişehir iktisadî ve Ticarî 
ilimler Akademisi iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak üniversiteye katılmıştır, ildeki sağlıkla ilgili öğretim kurumlan da 
Tıp Fakültesi olarak düzenlenmiştir. Açık öğretime imkân sağlamak üzere yalnızca bu üniversitemizde açık 
öğretim fakültesi kurulmuştur. 
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Bu üniversitemiz 7 fakülte, 3 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 22. — Selçuk Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle Fen ve Edebi

yat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi oluşturulmuş, Konya Selçuk Yüksek öğretmen Okulu 
Eğitim Fakültesine, Yüksek islâm Enstitüsü İlahiyat Fakültesine dönüştürülmüştür. Konya Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisi Fakülte halinde bu üniversiteye katılmıştır. Ayrıca bu üniversitede ihtiyaçlar 
dikkate alınarak; Tıp, Hukuk, Ziraat, Veteriner fakülteleri kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 8 fakülte, 3 enstitü ve 4 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 23. — Antalyanın imkânları, yörenin yakın yerinde üniversite bulunmaması dikkate alınarak bu 

ilimizde Akdeniz Üniversitesi kurulmuştur. Üniversitede, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü mad
desine uygun ve birleşik olarak yeni Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, Ankara Üniversitesine bağlı Tıp Fa
kültesi ile İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülteye dönüştürülerek bu üniversiteye bağ
lanmıştır. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 3 enstitü ve 6 yüksekokuldan oluşmuştur. 
Madde 24. — Çukurova Üniversitesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun 

ve birleşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi ile idarî 
Bilimler Fakültesi birleştirilmiş, bu akademinin mühendislik fakültesi üniversitenin Mühendislik Fakültesine 
katılmış ve Mühendislik- Mimarlık Fakültesi olarak yeniden düzenlenmiş, ayrıca Eğitim Fakültesi kurulmuş
tur. 

Bu üniversitemiz 6 fakülte, 3 enstitü ve 9 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 25. — Üniversitelere il adı yerine bölgenin özelliğini yansıtan isimler verildiğinden Kayseri Üni
versitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Erciyes Üniversitesi henüz kuruluş halinde olma
sı nedeniyle kuruluşuna yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi Fakülte halinde, Yüksek islâm Enstitüsü ilahiyat Fakültesi halinde katılmıştır. Yurdumuzun en eski 
tip tesislerine sahip bu üniversitemizde genel enstitülere ek olarak Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü ve yö
renin turizm potansiyeli dikkate alınarak Nevşehir'de bir yüksekokul kurulmuştur. Ayrıca işletme Fakültesi 
iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bu üniversitemiz 5 fakülte, 4 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 26. — Cumhuriyet Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuruluşunda 
genelde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ve bir
leşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Tokat ilinin tarım potansiyeli dikkate ahnarak bir Ziraat 
Fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 4 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuru

luşunda genelde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uy
gun olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iki yüksekokul da fakülteye 
dönüştürülmüştür. 

Bu üniversitemiz 5 fakülte, 3 enstitü ve 4 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı bir ihtisas üniversitesi olmaması, ayrıca ihtisas üniver

siteleri şeklinde teşkilâtlanmaya karşı olunduğundan «Karadeniz Üniversitesi» olarak değiştirilmiştir. Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş, Trabzon 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi, de fakülte olarak bu üniversiteye katılmıştır. 

Bu üniversitemiz 6 fakülte, 3 enstitü ve 7 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 29. — Atatürk Üniversitesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun 

olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Üniversitede Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü kurul
muştur. Islâmi Bilimler Fakültesi ile Yüksek islâm Enstitüsü birleştirilerek ilahiyat Fakültesi oluşturul
muştur. 

Bu üniversitemiz 9 fakülte, 4 enstitü ve 5 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 30. — inönü Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuruluşunda ge

nelde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun ve birleşik 
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olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Adana İktisadî ve Ticarî Bilimler Akademisine bağlı yüksekokul, 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi haline getirilmiştir. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 31. — Fırat Üniversitesi henüz kuruluş halinde bir üniversite olması nedeniyle kuruluşunda ge

nelde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine uygun olarak Fen 
ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi, teknik öğretimin ülkemiz için önemi göz önünde 
bulundurularak bir Teknik Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 5 fakülte, 3 enstitü ve bir yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 32. — Üniversitelere il adı yerine bölgenin özelliğini yansıtan isimler verildiğinden Diyarbakır 

Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Dicle Üniversitesinde bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesine uygun ve birleşik olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuş ve ayrıca yeni bir 
mühendislik-mimarlık fakültesi kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 7 fakülte, 3 enstitü ve 5 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 
Madde 33. — Türk Ulusunun kurtarıcısı ve Ulu önderimiz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1930'lu yıl

larda Van'da bir üniversitenin kurulması gerektiğini bildirmişlerdi. Bu direktif doğrultusunda Yüce önde
rin doğumunun 100 üncü Yılında Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulmuştur. Yükseköğretim kurumları
nın bulunduğu yörelerden uzak bu smu: şehrinde bir üniversitenin kurulmasında sayılamayacak faydalar 
vardır. Bu üniversitede bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ve birleşik olarak 
Fen-Edebiyat Fakültesi oduşturulmuş, yörenin tarım ve hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak yeniden Vete
riner ve Ziraat fakülteleri kurulmuştur. 

Bu üniversitemiz 3 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokuldan oluşturulmuştur. 

Madde 34. — Bu madde ile üniversite ve akademilerin kuruluş kanunlarının ve bazı kanunlar, yürürlük
ten kaldırılması sağlanmıştır. 

Madde 35. — Bu madde ile bazı kanunların bazı hükümleriyle, adı zikredilmeyen diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda rektör, dekan ve yüksekokul müdürleri ile 
bunların yardımcılarının atanacaklar na dair hükümler ihtiva etmektedir. Senato, yönetim kurulları ve diğer 
kurulların kuruluş biçiminde akademi, enstitü ve yüksekokulların bu Kanun Hükmünde Kararnameden ön
ceki durumlarından farklılık getirmektedir. Ayrıca bu kurumlar yapılarında da büyük değişiklikler getirmek
tedir. Bu nedenle bu görevlerde bulunanların görevlerinin kanunun yürürlüğe girmesi ile son bulması doğal
dır. 

Ancak idarede bir kopukluk, bir boşluk yaratmamak için bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kuru
lan üniversitelere 2547, sayılı Kanuna uygun olarak atamalar yap.lıncaya kadar ilk günlerin işlerini eski yö
neticilerin yürütmesine imkân verilmektedir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname birçok kuruma yeni bir statü getirmiştir. Onun 
için bu kurumlarda çalışan ve daha önce 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununa tabi olarak çalışan aka
demik personelin yeni bir atamaya ihtiyaç duyulmadan yeni kurumun elemanı oldukları hükme bağlanarak 
bazı bürokratik işlemler önlenmiştir. Ayrıca bu elemanların aylık ve her türlü diğer ödeneklerini yeni ata
maları yapılıncaya kadar almalarına imkân tanınmıştır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle üniversitelere bağlanan ve bu kurumlarda çalışan 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununa tabi olmayan öğretmenlerle, asistanların haklan bu maddede düzenlenmiştir. 

Her şeyden önce bu Kanun Hükmünde Kararname çıkar çıkmaz bu kurumlarda çalışan öğretmenler, öğ
retim görevlisi unvanına sahip olacaklar ve üniversitelerde öğretim görevlisinin hak ve yetkileri ne ise o hak
larla görevlerine devam edeceklerdir. Bu kurumlarda çalışan asistanlarda lisansüstü öğrencisi olarak görevleri
ne devam edeceklerdir. 
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Bu kurumlarda çalışan ve öğretim görevlisi olarak görevlerine devam edenlerin üniversitede kalmaları 
için hangi şartları taşımaları gerektiği konusunda üniversiteler için akademik konularda yetkili organları bir 
yıl içinde hazırlayacağı esaslara ve 2547 sayılı Kanuna göre işlem tesis edilecektir. Buna göre öğretmenlerin 
üniversitelerde kalmaları konusunda bir yıl içinde incelemeler yapılarak karar verilecektir. 

Durumları uygun bulunmayanlar Millî Eğitim Bakanlığına veya diğer ilgili kurumlara devredilecek ve 
statülerin© uygun görevlere atanacaklardır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle bazı kurumlar yeni statü kazanmış ve bazı kurumlar diğer bir kurum
la birleştirilmiştir. Burada çalışan idarî personelin hepsini aynı unvanları ile çalıştırmak imkânı da yoktur. 
Bu nedenle idarî personelin yeni atamaları yapılıncaya kadar birdenbire maddî kayba uğramalarını önlemek 
üzere aynı maaşı almalarına imkân verilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameden yükseköğretim kurumlarının halen mevcut öğ
rencilerinin 1981 - 1982 öğretim yılında bu Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmadan önceki mevzuata gö
re eğitim - öğretim, sınav ve benzeri işlemlerini sürdürecekleri ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 16 
tane yabancı diller yüksekokulu mevcuttu ve bunlar üç yıllık eğitim görüyorlar, fakat istihdamları konusun
da birtakım zorluklarla karşılaşıyorlardı. Bunu önlemek üzere bu okulların öğrencileri eğitim fakültelerinin il
gili bölümlerine bu madde ile devredilmektedir. 

Ayrıca bu okulların hangi eğitim fakülteleri ile birleşeceği yakınlık ve uygunluk ilkesi gözetilerek bu fık
rada düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle birçok okulun öğrencileri başka şehirlerdeki 
okullara nakledilmektedir. Bağlanılan üniversitelerin bulunduğu şehirler dışındaki okulların taş nır ve taşınmaz 
mallarının ilgili bakanlıklarda kalması hükme bağlanmış, ancak YÖK ihtiyaç gösterirse 1 Eylül 1985 tarihine 
kadar kullanımına devam edilecektir. 

öğretmenlerin ve diğer yönetim personelin ise açıkta kalmaları önlenerek ilgili bakanlık tarafından uygun 
kurumlara atanmaları sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5; — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle üniversiteye dönüştürülen, bir üniversite ya da 
başka bir yükseköğretim kurumu ile birleşen, bağlanan veya statü değiştiren yükseköğretim kurumlarının mal 
varlığnın ne olacağı hususları hükme bağlanmaktadır., 

a) Kurum taşınır, taşınmaz malların maliki ise her türlü hak ve yükümlülükleriyle birlikte bağlandığı ku
ruma devredilmekte, 

b) Eğer statü değiştiren kurum Hazine mallarını kullanmakta ise bu malların o kuruma devri uygun 
görülmekte, 

c) Eğer bu kurum bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olmayan başka bir kurumla örneğin Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı bir lise ile müşterek bir binayı kullanmakta ise Yükseköğretim Kurulu ile ilgili 
Bakanlığın önerileri üzerine binaların kullanılma şeklini Maliye Bakanlığı karara bağlayacaktır. 

Geçici Madde 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihte 1982 öğrenci seçme ve yer
leştirme sınavları yapılmış ve başvuran öğrenciler tercihlerini yapmış olacaklardır. Bu durumda kapatılan 
veya başka kurumlarla birleşen kurumları tercih edenler ve kazanan öğrencilerin durumları bu madde ile 
açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu öğrenciler Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açıklığa kavuşturulmaktadır. 
Bu öğrenciler Yükseköğretim Kurulunun kararı ile uygun kurumlara yerleştirilerek herhangi bir şekilde hak-
laını kaybetmeleri önlenmektedir. 

Geçici Madde 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 1750 ve 1765 sayılı Kanun kapsamı dışındaki ku
rumları kapsamı içine almıştır. Bu kurumlar Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık bakan
lıkları ile diğer bazı kamu kuruluşlarına bağlı iken şimdi bu bağları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile 
koparılmaktadir. Ancak bütçe yılının ortasında malî durumda bir boşluk yaratılmaması için bu malî yıl sonuna 
kadar maaş, yatırım, malzeme alımlarının ve diğer bütün harcamaların gene eski kurumlarınca yapılması bu 
madde ile hükme bağlanmıştır. Böylece öğretim kurumlarının 1982 malî yılı içinde malî sıkıntı çekmeleri ön
lenmiş olmaktadır. 

Geçici Madde 8. — Bu madde ile 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası yükseköğretim ku
rumlarının öğretim üyesi ihtiyacını belirli zamanlarda Yükseköğretim Kuruluna bildirmelerini hükme bağla-
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mıştır. Ancak, kurumların yeniden teşkilatlanması ve Yükseköğretim Kurulunun da yeni kurulması dolayı
sıyla 1984 yılına kadar ihtiyaçların Nisan ayı sonu yerine Kasım ayı sonuna kadar yapılması amaçlanmakta
dır. 

Geçici Madde 9. — Bu madde ile Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurum
larında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerin kurumların ihtiyacı göz önünde bu
lundurulmak suretiyle 1987 yılına kadar 2547 sayılı Kanunda öngörülen bekleme sürelerine bakılmaksızın 
akademik kariyerleri müsait ise yardımcı doçentliğe, doçentliğe ve profesörlüğe atanmalarının yapılabilme
sine imkân verilebilmektedir. 

Geçici Madde 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulmuş olan üniversitelerin bütçeleri 
olmadığı için rektörlüklerin teşkili ile, malî yönden doğacak ihtiyaçların nasıl ve hangi kurumların bütçe fa
sıllarından yararlanacakları hususu hükme bağlanmakta, Maliye Bakanlığına bu konuda görev ve yetki ve
rilmektedir. 

Madde 36. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alın
mıştır. 

Madde 37. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlan
mıştır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 
T. C. 

Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 15 Mart 1983 
Esas : No. : 1/473 

Karar No. : 118 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20.1.1983 tarihli 45 inci birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen «Yükseköğretim Kurumlarının Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı» ilgili temsilcilerin katılmasıyla Komisyonumuzca incelenerek, görüşül
müştür. 

Komisyonumuzca, öncelikle mevcut yükseköğretim kurumlarının süratle geliştirilmesi, yeni kurulacak yük
seköğretim kurumlarının ilave olarak getireceği malî yük, bu kurumlar için öğretim elemanı teminindeki güç
lükler dikkate alınmış ve Danışma Meclisinde tasarı metnine ilave edilenlerden; İstanbul Teknik Üniversite
sine bağlı Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi, Akdeniz. Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi, Adıyaman, Bingöl, 
Tunceli ve Hakkâri Meslek Yüksekokulları hariç diğer yükseköğretim kurumlarının kurulmasına 'ilişkin görüş
ler benimsenmemiştir. Ancak, mevcut imkânlar, potansiyel ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, Ege Üniversitesine 
bağlı Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nın; Dokuz Eylül Üniversitesine 
bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün; Anadolu Üniversitesine bağlı Metalürji Enstitüsü ile 
Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun; Tasarı metnine ilave edilmesi Komisyonumuzca uygun mü
talaa edilmiştir. 

Danışma Meclisinde, Marmara Üniversitesinin adı «Fatih», Dicle Üniversitesinin adı ise «Ziya Gökalp» 
olarak değiştirilmiştir. Bilindiği gibi 20.7.1982 tarihinden geçerli olmak üzere Marmara Üniversitesi yeni kurul
muş ve Diyarbakır Üniversitesinin adı «Dicle Üniversitesi» olarak değiştirilmiştir. Komisyonumuzca, bu üni
versitelerin adlarının değiştirilmesinin uygun olmayacağı ve bu hususun ileride emsal gösterilerek istismar edi
lebileceği değerlendirilerek, üniversitelerimize, Atatürk ve İnönü gibi Millî Mücadele Kahramanı ve Cumhuri
yetimizin kurucusu olan Türk büyüklerinin ve bölgesel coğrafî isimlerin verilmesinin daha uygun olacağı 
mütalaa edilmiştir. 

Üniversitelere bağlanan yüksekokullarda çalışan öğretmenlerin aylık ve diğer özlük haklarını düzenle
yen Geçici 3 üncü Madde de yer alan «girdikleri ders sayısına bakılmaksızın, azamî ek ders sayısı üzerin
den devamlı olarak» öğretmenlerin ek ders ücreti almalarına ilişkin ifadenin hukuk kurallarına uygun ol
madığı düşünülmüş, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışan bu öğretmenlerin aylık 
ve diğer özlük haklarının tespitinde 1765 sayılı üniversite Personel Kanununun esas alınması benimsenmiş 
ve bu madde Komisyon metninde yeniden düzenlenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlıyken, Boğaziçi Üniversitesine bağlanan Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsünde çalışan ve lisans üstü öğrenim görmüş personelin de öğretim üyeliğine yükselme 
imkânına kavuşturulması, Komisyonumuzca benimsenmiş ve Geçici 10 uncu madde bu hususu da kapsaya
cak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının bazı maddelerinin şekil bakımından da yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmiş ve ge
rekli düzeltme yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında Danışma Meclisinin kabul ettiği tasarının; 

1. 3 üncü maddesinin «a» fıkrasındaki «birden» kelimesinin «'birlikte», «b» fıkrasındaki «veteriner he
kimliği» deyiminin «veteriner» şeklinde değiştirilmesi; «c» fıkrasına «eczacılık» kelimesinden sonra «veteri
ner» kelimesinin ilavesi ve aynı fıkradaki «2547 sayılı Kanunun 19 uncu ve 50 inci maddelerine göre faali
yet gösteren» ifadelerinin çıkarılması ve son fıkrasının «Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılması 
ile ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak üniversitelerin senato
ları tarafından yapılır.» şeklinde yeniden düzenlenmesi, 
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2. 4 üncü maddesinin bakanlıîkların dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da yararlanmaya im
kân verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, 

3. 5 inci maddesinin, imkân nispetinde diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin de hizmet içi 
eğitimine olanak sağlayacak tarzda yeniden düzenlenmesi, 

4. 8 inci maddesinin «a» fıkrasının (1) nci bendinde yer alan «Tıp Fakültesinin metinden çıkarılması, 
5. 10 uncu maddesinin «i» fıkrasındaki «Maliye Yüksekokulunun» «Maliye Meslek Yüksekokulu» şek

linde değiştirilmesi, 
6. 11 inci maddesinin «a» fıkrasının (3) üncü bendinde yer alan «Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Ens

titüsünün Rektörlüğe bağlı Enstitüler arasına dahil edilmesi, 
7. 12 nci maddesindeki Elektrik Fakültesinin adının Eleklrik-Elektronik Fakültesi olarak değiştirilmesi, 
8. 14 üncü maddesindeki «Fatih» kelimelerinin «Marmara» olarak değiştirilmesi ve «a» fıkrasına Tıp 

Fakültesinin ilave edilmesi, 
9. 17 nci maddesinin «a» fıkrasının (1) nci bendindeki «Denizk Tıp Fakültesbnin metinden çıkarıl

ması ve aynı ifadenin müteakip fıkraya ilave edilmesi, ayrıca bu maddede Ege Üniversitesine bağlı olarak 
kurulacak Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Devlet Türk Musikisü Könservatuvarı ile ilgili yeni düzenlemenin 
yapılması, 

10. 18 inci maddenin «h» fıkrasına Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü'nün ilave edilmesi, 
«j» fıkrasındaki «ve rektörlüğe bağlı Akhisar Meslek Yüksekokulu» ifadesinin metinden çıkarılması, Ma
nisa Maliye Yüksekokulunun adının «Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu» olarak değiştirilmesi, 

11. 20 nci maddesinin «a» fıkrasının (9) uncu bendindeki «Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Bursa 
Meslek Yüksekokulu» ifadesinin metinden çıkarılması, 

12. 21 inci maddeye «Metalürji Enstitüsü» ile «Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekdkulu»nun ilave edil
mesi, 

13. 29 uncu maddesinin «a» fıkrasının (6) nci 'bendindeki «yeni kurulan Ağrı Meslek Yüksekokulu»nun 
metinden çıkarılması, ' 

14. 30 uncu maddesindeki «Adıyaman Meslek Yüksekokulu» ile «Rektörlüğe bağlı Ziraat Fakültesi
nin metinden çıkarılması, 

15. 32 nci maddesindeki «Ziya Gökalp» ifadesinin «Dicle» olarak değiştirilmesi, 
17. 34 üncü maddesi kapsamına sadece yürürlükten kaldırılan kanunların alınması ve 1487 sayılı Kanun 

için getirilen istisnaî hükmün metinden çıkarılması, yürürlükten kaldırılan hükümlerin 35 inci madde olarak 
yeniden düzenlenmesi, 

18. Açıklık getirilmek' üzere geçici 1 inci maddenin yeniden düzenlenmesi, 
19. Geçici 2 nci maddesinin, Yükseköğretim Kurumları Personel ve Kadro Kanunları çıkıncaya kadar 

sanatçıların sadece sözleşmeli olarak istihdamına imkân verecek şekilde düzenlenmesi, 
20. Geçici 3 üncü maddesinin, bakanlıklardan yükseköğretim kurumlarına devredilen öğretmenlerin sta

tülerini, her türlü özlük haklarının tespiti ve ödenmesine ilişkin esasları açıklığa kavuşturacak şekilde ye
niden düzenlenmesi, 

21. Geçici 10 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi, 
Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 
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Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinin yardımcı öğrenci çalıştırması ve başarılı öğrencilere burs vermesiyle il
gili uygulamalarına, 1983 yılı için imkân sağlamak üzere geçici 12 nci maddenin ilave edilmesinin uygun ola
cağı düşünülmüştür. 

Danışma Meclisi metninin diğer maddeleri, Komisyonumuzca aynen benimsenmiş olup, Raporumuz Millî 
Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Kemal YILMAZ 
Kurmay Albay 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kurmay Yarbay 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 

Maliye Kıdemli Binbaşı 

Üye 
Tevfik ODMAN 

Hâkim önyüzbaşı 

Üye 
Kemal KARHAN 

Yükseköğretim Kurulu Üyesi 

Üye 
M. Vecdi GÖNÜL 

Yükseköğretim Kurulu Üyesi 

Üye 
Gürol ATAMAN 

Yükseköğretim Kurulu Üyesi 

Üye 
Nazım ÇÖKER 

M. E. B. Yüksek Eğitim Genel 
Müdürü 

Üye 
İlham KÜSMENOĞLU 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Malî Kontrol Gn. Md. Yrd. 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME METNİ 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı ve Kapsamı 

Amacı 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince yükseköğretim 
kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemektir. 

Kapsam * 

MADDE 2. — Bu Kanun; müteakip maddelerde belirtilen yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile 
ilgili kurum ve kuruluşları kapsar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş Esasları 

Esaslar ı 

MADDE 3. — Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve 
uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir Üniversitede : 

a) Fen Fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birlikte teşkil edilen fen - edebiyat fakültesi; 
b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, 

eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunla
rın tiki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî bilim 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel itip diş hekimliği, eczacılık ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bi
limleri; 2547 sayılı Kanunun 19 uncu ve 50 nci maddelerine göre faaliyet gösteren enstitüler ile bu Kanun 
Hükmünde kararnamede belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar; 
f) ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; 
g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama 

merkezleri; 
bulunur. 
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy

gulama merkezlerinin alt birimlerinin, bilim ve sanat dallarının anabilim dalı, anasanat dalı, ve diğer üni
telerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yüksek
öğretim Kurulunca düzenlenir. 

Kurum ve Kuruluşların İmkânlarından Yararlanma : 

MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim - öğretim faali
yetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç - gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve 
sağlık tesisleri ile diğer işyerleri ve tesislerimde staj ve uygulama imkânları sağlanmak üzere, ilgili bakanlıklar 
lile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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Hizmetiçi Eğitim t. . 

MADDE 5. — Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerime ve yöneticilerine, hizmet
içi eğitimi kursları açmak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Ku
rulu karan ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Faaliyete Geçme ı 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler, eğitim-öğretim için yeterli kuruluş ha
zırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî şartların yerine getirilmesini müteakip Yükseköğretim Kurulunun 
kararı ile faaliyete geçirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi i. 

MADDE 7.— 
a) Ankara Üniversitesi; 
(1) Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgiler, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacikk, Veteriner, Ziraat 

ve ilahiyat fakültelerinden; 
(2) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eği

tim Bilimleri Fakültesinden; 
(3) Rektörlüğe bağlı alarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden; 
(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kastamonu 

Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağla
nan Basın - Yayın Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı olarak 
yeni kurulan Ev Ekonomisi Yüksekokulundan; 

Oluşur., 
b) Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner 

Fakültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma 
Sonrası Yüksekokulu; kaldırılmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 

MADDE 8. 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik Fakülteleri'nden; 
(2) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 

(3) idarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiylen oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

(4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel - Er

demli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel - Erdemli Deniz Bilimleri Ens-
tüsü'nden; 
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(6) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mü
hendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu' 
ndan; 

Oluşun 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi : 

MADDE 9, 
a) Hacettepe Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri'nden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesinin ikiye 

ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi' 
nden; 

(3) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi'nden; 

(4) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanat
lar Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Bilimleri ve Psikiyatri Enstitüsü, Nük
leer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü'nden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabiliitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Ekono
misi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sosyal Hizmetler Akademisinin Yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal 
Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığına bağlı Ankara Sağlık İdaresi Yüksekokulu ile 
Hacettepe Üniversitesinin aynı adlı Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağ
lık İdaresi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fakültesine bağlanan Meslekî Teknoloji Yük-
sekokulu'ndan; 

(7) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet KonserVatuva-
rı'ndan; 

Oluşur, 
b) Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 

Gazi Üniversitesi : 

MADDE 10. — Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Gazi Üniversitesi; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değişti

rilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomî, İşletme, Maliye ve Yönetim 
Bilimleri Fakülteleri ile Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Ankara ve 
Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondokuz 
Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden; 
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c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar Yük
sek öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi, An
kara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun birleştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Fakülteleri'nden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme Mü
hendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü'nden; 

g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun, 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu'ndan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim 
Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yükseko
kulu, Efkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakül
tesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adımn değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan; 

i) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek 
Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Meslek Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

İstanbul Üniversitesi : 

MADDE 11. 
a) İstanbul Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa 

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteriner Fakülteleri'nden; 
(2) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yerbilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile oluşturulan ve 

Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, De
niz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İşletme Fakültesine bağlı İşletme İktisadî Enstitüsü ile Muhasebe Ensti
tüsü'nden; 

(4) İstanbul Ünivefsitesi İstanbul Tıp Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightingale 
Hemşirelik Yüksekokulu, İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak yeni 
kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu'ndan; 

(5) Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı iken, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan Tütün 
Eksperleri Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur* 
b) > İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi : 

MADDE 12. 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi; 

• (1) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden Fakülteleri'nden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi'nden; 
(3) istanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu

lan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik Fakültesi, Makine Fakültesiyle Maçka Makine Fakültesinin 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalürji Fakül
tesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya - Metalürji Fakültesi, Mimarlık Fakülte
siyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi' 
nden; 

(4) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsü'nden; 

(6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek Yük
sekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe 'bağlanan İs

tanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan; 
Oluşur. 
b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi : 

MADDE 13. — Boğaziçi Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden; 
c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî 
ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihî Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo - Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu 
ile Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 

Marmara Üniversitesi : 

MADDE 14. — İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Marmara Üni
versitesi; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İstan

bul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla oluş
turulan ve rektörlüğe 'bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden; 
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c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 

d) istanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Ekonomî, işletme, Siyasal Bilimler ve Ticarerî 
Bilimler Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilimler Fakül
tesi'nden ; 

e) istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakül
tesi ile Eczacılık Fakültesi'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek islâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı istanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dö
nüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

i) istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adımn değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eğitim 
Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Yıldız Üniversitesi : 

MADDE 15. — İstanbul'da Yıldız Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Yıldız Üniversite
si; 

a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve adı
nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi inşaat, Makine - Elektrik, Harita - Kadastro 
Fakülteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendislik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık Fakültelerinin mühendislik bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerinin mi
marlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine 'bağlanan Kocaeli Meslek Yük

sekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Mimar Sinan Üniversitesi : 

MADDE 16. — İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Mimar Sinan Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenle

me Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzen

leme Fakültesi dışında kalan istanbul, Ankara ve, Bursa'daki tüm fakülte ve biçimlerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
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e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan istanbul Devlet Kon-
servatuvarı'dan; 

Oluşur. 

Ege Üniversitesi : 

MADDE 17, 
a) Ege Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinden; 
(2) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fa

kültesinden; 
(3) Kimya Fakültesi ile Tekstil Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen

dislik Fakültesi'nden; 
(4) Ziraat Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fa

kültesi'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 
(6) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik 

ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın 
Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe 'bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kal

dırılmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi : 

MADDE 18. — İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Dokuz Eylül Üniversitesi; 
a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İzmir Ya

bancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bu fakül
tenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Ege Üniversitesi izmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Ege Üniversitesine bağlı işletme ve İktisat Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı de
ğiştirilerek rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'nden; 

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanat
lar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Yüksek islâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe 'bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ensti-
tisü'nden; 
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i) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokul u'ndan; 
j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adınm değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan, Buca Eğitim 
Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Erkek Sanat Yüksek öğretmen Okulunun adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan Sanat Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî Ticarî 
İlimler Akademisine bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksek
okulu, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı de
ğiştirilerek İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek
okulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanat
lar Fakültesine bağlanan İzmir Devlet Konservatuvan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan 
İzmir Meslek Yüksekokulu, İşletme Fakültesine bağlı Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulunun adının de
ğiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Manisa Maliye Yüksekoku
lumdan; 

Oluşur. 

Trakya Üniversitesi : 

MADDE 19. — Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Trakya Üniversitesi : 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesinden; 
b) İstanbul Üniversitesi Edime Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisini fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü'nden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale 
Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekirdağ Mes
lek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşun 

Uludağ Üniversitesi: 

MADDE 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
a) Uludağ Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakülteleri'nden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bursa 

Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağ
lanan Eğitim Fakültesi'nden; 

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi'nden; 

(5) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

(6) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
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(7) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanari Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek îslâm 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

(8) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limler Enstitüsü'nden; 

(9) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Balıkesjf İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekoku
lumdan; 

Oluşur* 
b) Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi : 

MADDE 21. — Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül

tesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve 

rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 
c) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla yeni 
kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açıköğretim Fakültesi'nden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
sine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin admm değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacı
lık Fakültesi'nden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Af
yon Malî Bilimler Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesine bağlanan Kütahya İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Afyon Maliye Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Mes
lek Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 

Selçuk Üniversitesi : 

Madde 22. — 
a) Selçuk Üniversitesi; 
1. Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Konya, 

İsparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 
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3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ,Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fa
kültesi'nden; 

4. Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek îslam Ensti
tüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

5. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

6. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksekokulu, Konya Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adi
nin değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe 
bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, Niğde Meslek Yüksekokulumdan; 

Oluşur. 
b) Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Akdeniz Üniversitesi : 

MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurutmuştur. 
Akdeniz Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rek

törlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Burdur Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, İsparta Mühendislik Fakültesine bağ
lı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, aynı fakül
teye bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, İsparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Çukurova Üniversitesi : 

MADDE 24. — 
a) Çukurova Üniversitesi; 
1. Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat fakülteleri'nden; 
2. Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat 

Fakültesi'nden; 
3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, iskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu 

ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakülte
si'nden; 

4. İdarî Bilimler Fakültesi ile Adana iktisadî ve Ticarî tümler Akademisinin Mühendislik Fakültesi 
dışındaki birimlerinin birleşmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'n
den; 

5. Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
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6. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

7. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni 
kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Ensitüsünün adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağb Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan; 

8. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Osmaniye 
Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yüksekoku
lumdan; 

Oluşur. 
b) Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kal

dırılmıştır. 

Erciyes Üniversitesi : 

MADDE 25. — Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Erciyes Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adı

nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
b) İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilim

ler Fakültesi'nden; 
c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü'nden; 

f) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı olarak Nevşehir'de yeni kurulan Nevşehir Turizm İşletme
ciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kayseri Meslek Yük
sekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Cumhuriyet Üniversitesi : 

MADDE 26. — 
a) Cumhuriyet Üniversitesi; 
1. Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden; 
2.. Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, Tokat Ziraat Fakültesi'nden; 

4. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

5. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 
6. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat 

Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 
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b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yerbilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel 
Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Ondakuz Mayıs Üniversitesi : 

MADDE 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakülteleri'nden; 
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Çakanlığına bağlı Samsun Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Samsun, 

Tokat ve Amasya yabancı diller yüksekokullarının bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, Samsun Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim
leri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Amasya Eğitim 
Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Çoruim Meslek Yüksekokulu ile Amasya Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fa
kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Karadeniz Üniversitesi : 

MADDE 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
a) Karadeniz Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesinden; 
(2) Temel 'Bilimler Fakültesinin adının değiştiırilmesîyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle 

oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi'nden; 
(4) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trab

zon Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

(5) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat - Mimarlık Makkıa - Elektrik, Yerbilimleri fakültelerinin 'bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

(6) Trabzon İktisadî ve Ticarî 'İlimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan İktisadî ve İdari Bilimler Fakültesi'nden; 

(7) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; , 

(8) Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane 
Meslek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak 
Sürmene'de yeni kurulan Sürmene Deniz Mimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesine 
bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Eğitim Enstitüsünün 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Fatih Eğitim Fakültesine bağlanan Giresun Eğitim Yüksekokulu' 
ndan; 

Oluşur, 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
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Atatürk Üniversitesi : 

MADDE 29. — 
a) Atatürk Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik ve Ziraat fakülteleri'nden; 
(2) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Taırım Ekono
misi Yüksekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi'nden; 

(3) Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden; 

(4) Islâmi İlimler Fakültesi ille Millî Eğitim Bakanlığına 'bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün 
birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstiıtüsü'nden; 

(6) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı iken adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlanan Er
zincan Eğitim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksekokulu; röktörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yüksekokulu, 
Erzincan Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşun 
b) Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

İnönü Üniversitesi : 

MADDE 30. — İnönü Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adımın değiştirilmesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Adana 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Malatya İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni 
kurulan İktisadî ve İdarî ıBilimler Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur, 

Fırat Üniversitesi : 

MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Röktörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakülteleri'nden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı alarak yeni kurulan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 
d) Elâzığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü'mden; 
f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su Ürün

leri Yüksekokulu'ndan; 
Oluşun 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 551) 



— 11 — 

Kanun Hükmünde Kararname Metni 

Dicle Üniversitesi : 

MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesü olarak değiştirilmiştir. 
Dicle Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Urfa Ziraat falkülteleril'nıden; 
b) Fen Fakültesinin aidinin değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül

tesi, rektörlüğe bağlı olarak yerii kurulan Hukuk Fakültesi lile Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi1, Di

yarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rek
törlüğe bağlaman Eğitim Fakültesi'nden; 

id) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal 'Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Miıllî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Siirt Eğitim Enıstiıtüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eğitim 
Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Urfa Zi
raat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi : 

MADDE 33. — Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rek

törlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 4619 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi' adıyla1 İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri, 

d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
f) 892 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri', 

g) 1487 ısayıbı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da Üniversite Kurülmaısı Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, 

h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş kanunu, 
i) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu* 
k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesü Kuruluş Kanunu, 
1) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

m) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
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o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi1 Kurulması Hakkında Kanun, 
p) 7334 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kanunu 'ile ek ve değişiklikleri, 
r) 1172 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ille ek ve değişiklikleri, 
t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş Hazırlık 

ve 'Esasları Halkkında Kanun, 
u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Resmî 

Yüksekokullar Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile Ankara 

Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 
y) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar, 
z) 2151 sayılı Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Açılması ve Bu Eğitim Kuruluşunun 

Kadro Kanununun, kadrolara ilişkin hükümleri dışındaki hükümleri. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 35. — 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler 
Akademisine ilişkin hükümleri; 

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunla
rın, Bu kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, 
rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bö
lüm, anabilim, anasanat, bilüm ve sanat dallarının başkanlarının 31 Ağustos 1982 tarihine kadar atanmaları; 
Üniversitelerarası Kurul û& yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine 
kadar; yapılır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamıma alınan yükseköğretim 
kurumlarında; bölüm, bilüm ve sanat dalları yönetimi ve çeşitli kurulların teşkili için; öğretim üyesi sayısı 
yeterli olmaması halinde 31 Ağustos 1985 tarihine kadar öğretim görevlileri görevlendirilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınan yükseköğretim kurumların
dan ad, staitü veya bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri, yeniden bir atamaya 
veya kayıt işlemine gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi öğretmenler kendi kadrolarında bir yıl süre ile öğretim görevlisi olarak görevlerini sür
dürürler. Bu süre sonunda yükseköğretim kurumlarında istihdamına gerek görülmeyenler, ilgili bakanlıklara 
kadroları ile birlikte iade edilir. 

öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeylinde eğitim görmemiş olanlar; 
kadroları, İlgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azamî bir öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamlamak 
üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili Üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyinde eğitim 
görmüş olanlar, lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski kadrola-
rıyla lisansüstü öğrenime devam edebilirler. 

Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlık
larda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, staitü veya bağ
lantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencilertiı, 1981-1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar; Bu Ka-
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nun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eğitim - öğretimlerimi sürdürür
ler. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına üntibakla-
rına ve bu maddede belirtilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

GEÇİCİ; MADDE 4. — Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurum
larının, taşınır ve taşınmaz malları, ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim - öğretim amacıyla 
gerekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam 
edilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversi
telere bağlanan yükseköğretim kurumlarının; 

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz malları ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağ
landığı kuruma ait olur. 

b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis 
edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine girdiği 
üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kararname kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve 
malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili Bakanlık ve Yükseköğretim 
Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1982 Yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda, bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile kaldırılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yükseköğretim Kurumuna gir
meye hak kazanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından 
ad, statü ve bağlantı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 malî yılı bütçe kanunları ile bu kurum
lara ayrılan ödeneklerden yapılmasına 1982 malî yılı sonuna kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan ayla
rında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Yükseköğretim Kurumlarında 
görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
öğretim üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler, 
öğretim üyeliğine yükseltiilip atanabilirler. Ancak, bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, 
doçentliğe atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl bir kamu kuruluşunda öğretim 
görevi yapmış olması gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname içinde düzenlenen Üniversite, Fakülte, EnstilN 
ve Yüksekokulların rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Madî Yılında; 

a) Rektörler için : 
(1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar 

Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(2) Marmara Üniversitesinde İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinden, 
(3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Özlük 

hakları ile 'ilgili tertiplerinden, 
(4) Yıldız Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendislik 

ve Mimarlık Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili 

tertiplerinden, 
(6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile il

gili tertiplerinden, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 551) 



— 30 — 

Kanun Hükmünde Kararname Metni 

(7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Van Fen-Edebiyat Fa
kültesi ile ilgili tertiplerinden, 

(8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile il
gili tertiplerinden, 

b) Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Maliye 
Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden, 

ödenir. 

Yürürlük : 

MADDE 36. — Kanun Hükmündeki bu Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 37. — Kanun Hükmündeki bu Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

22.6.1982 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam 
Z. Baykara T. Özal Prof. Dr. t. öztrdk M. Özgünes 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunma Bakam İçişleri Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas C. Menteş . Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Ü. H. Bayülken Kaya Erdem H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakam 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakam V. Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Prof. Dr. S. Özbek İ. Evtiyaûğlu M. Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam îmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 
/ Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkmda 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCt BÖLÜM 
Bu Kanunun Amacı ve Kapsamı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kalnunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir, 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kap
sar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş Esasları 

Esaslar 

MADDE 3. — Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve 
uygulama merkezi ve benzeri, birimlerden oluşur. Bir üniversitede : 

a) Fen fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birden teşkil edilen fen - edebiyat fakültesi; 
b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadî ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, 

eczacılık, veteriner hekimliği, mühendislik, mimarlık, zi raat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya 
bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî bilim 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilim
leri; 2547 sayılı Kanunun 19 uncu ve 50 nci maddelerine göre faaliyet gösteren enstitüler ile bu Kanunda be
lirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 

d) Belirli bir meslek alanında, önlisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar; 
f) Önlisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; 
g) 'Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygu

lama merkezleri; 
Bulunur. 
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy

gulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ürtitelerin teşkili, birleştirilmesi, kal
dırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

Bilim dalı kurulması ve kaldırılması ile ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 
üncü maddesi uyarınca üniversitelerce yapılır. 

Kurum ve kuruluşların imkânlarından yararlanma 

MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim - öğretim faa
liyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç - gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve 
sağlık tesisleri ile diğer işyerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkânları sağlamak üzere, ilgili bakanlık
lar ile onlara bağlı kurum ve kuruluşlardan yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yü
rürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Danışıma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

ÎKİNCI ROLÜM 
Kuruluş Esasları 

Esaslar 

MADDE 3.—Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy
gulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede; 

a) Fen Fakültesi, edebiyat fakültesi veya ikisi birlikte teşkil edilen fen-edebiyat fakültesi; 
b) İhtiyaca göre kurulacak; eğitim, eğitim bilimleri, iktisadî ve idarî bilimler, hukuk, tıp, diş hekim

liği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, onman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bun
ların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler; 

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadî bilim 
alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağ
lık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 

id) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar; 
e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatu varlar; 
f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları; 
g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uy

gulama merkezleri; 
Bulunur. 
Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uy

gulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, 
kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin sena
toları tarafından yapılır. 

Kurum ve kuruluşların imkânlarından yararlanma 

MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim-öğretim faaliyet
lerinin yürütülebilmesi için; ders araç-gereçleri ile öğretim elemam temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık 
tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkânları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile 
onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Hizmetiçi eğitim 

MADDE 5. — Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine, hiz
metiçi eğitimi kursları açmak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Faaliyete geçirilme 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim - öğretim için yeterli kuruluş 
hazırlıklarının tamamlanmasını, malî ve idarî şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulu
nun kararı ile faaliyete geçirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi 

MADDE 7. — 
a) Ankara Üniversitesi; 
(1) Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgiler, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Zi

raat ve ilahiyat fakülteleri'nden; 
(2) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adınıj> değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden; 
(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 'Bi

limleri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden; 
(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kastamo

nu Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağ
lanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı ola
rak yeni kurulan Ev Ekonomisi Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner 

Falkültesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Dip
loma Sonrası Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

MADDE 8. — 
a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik ve Tıp fakülteleri'nden; 
(2) Fen ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 
(3) İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve 

İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 
(4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel -

Erdemli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürülmesiyle oluşturulan İçel - Erdemli Deniz Bilimleri 
Enstitüsü'nden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mühen
dislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'nden; 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Hizmetiçi eğitim 

MADDE 5. — Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve im
kânları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak 
ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak bir yönet
melikle belirlenir. 

MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi 

MADDE 7. — Ankara Üniversitesi; 
a) Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen, Siyasal Bilgiler, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Ziraat 

ve İlahiyat fakülteleri'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 

Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü ile Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kastamonu 

Meslek Yüksekokulu, Çankırı Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan 
Basın-Yayın Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu, Ziraat Fakültesine bağlı olarak 
yeni kurulan Ev Ekonomisi Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Ankara Üniversitesine bağlı, Temel Bilimler Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu; Veteriner Fakül

tesine bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesine bağlı Diploma Sonrası 
Yüksekokulu; kaldırılmıştır, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

MADDE 8. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik, Mimarlık, Gaziantep Mühendislik fakülteleri'nden; 
b) Fen Ve Edebiyat Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebi-

yat Fakültesi'nden; 
c) İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İda

rî Bilimler Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İçel - Er

demli Deniz Bilimleri Bölümünün enstitüye dönüştürül mesiyle oluşturulan İçel • Erdemli Deniz Bilimleri Ens
titüsü'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Gaziantep Mü
hendislik Fakültesine bağlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu ile Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu'n
dan; 
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Oluşur. 
b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi 

MADDE 9. — 
a) Hacettepe Üniversitesi; 
1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri'nden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve idarî Bilimler Fakültesinin ikiye 

ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'n-
den; 

(3) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi'nden; 

(4) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanat
lar Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Bilimleri ve Psikiyatri Enstitüsü, Nük
leer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü'nden; 

(6) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Eko
nomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yükseokulu, Temel Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
Sosyal Hizmetler Akademisinin Yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sosyal 
Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ankara Sağlık idaresi Yüksekokulu ile 
Hacettepe Üniversitesinin aynı adlı Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağ
lık idaresi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fakültesine bağlanan Meslekî Teknoloji Yük-
sekokutu'ndan; 

(7) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuva-
rı'ndan; 

Oluşur. 
b) Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 

Gazi Üniversitesi 

MADDE 10. — Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni b'ir üniversite kurulmuştur. 
Gazi Üniversitesi; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi istatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiş

ti riknesivle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, işletme, Maliye ve Yö
netim Bilimleri fakülteleri ile Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek
okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğretmen Okulunun Fakülteye dönüştürülmesi, Ankara ve 
Zonguldak Ereğlisi Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Ondo-
kuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu Fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yüksek Teknik öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar Yük
sek öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi, An-

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 551) 



— 37 — • 

(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Oluşur. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi kaldırılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi 

MADDE 9. — Hacettepe Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleıi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi, Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin ikiye 

ayrılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fakültesi ile İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

c) Kimya Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Mühendislik Fakültesi'nden; 

d) Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan 
ve rektörlüğe bağlanan Zonguldak Mühendislik Fakültesi, rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Güzel Sanat
lar Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk tikeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nük
leer Bilimler Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Ev Eko
nomisi Yüksekokulu, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu, Temel Bilimler Yüksekokulunun adının değiştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin Yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Ankara Sağlık İdaresi Yüksek
okulu ile Hacettepe Üniversitesinin aynı adlı Yüksekokulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Sağlık İdaresi Yüksekokulu ile rektörlüğe bağlı iken Mühendislik Fakültesine bağlanan Meslekî Tek
noloji Yüksekokulumdan; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Ankara Meslek Yüksekokulu, Zonguldak 
Mühendislik Fakültesine bağlanan Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Ereğli Meslek Yüksekokulu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan Ankara Devlet Konserva-
tuvarı'ndan; 

Oluşur. 
Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kaldırılmıştır. 

Gazi Üniversitesi 

MADDE 10. — Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesinin adının değiş

tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yö
netim Bilimleri fakülteleri ile Malî Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek
okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Yükseköğ retmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Ankara 
ve Zonguldak Ereğli'si Yabancı Diller Yüksekokullarının ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara On-
dokuz Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Gazi Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara Yüksek Teknik öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar 
Yüksek öğretmen Okulunun birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi, 
Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunun birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî Eğitim Fakültesi'nden; 
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kara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Ticaret ve Turizm Yükseköğretmen Okulunun birleştirilmesiylft 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslekî Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Ankara iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık fakülteleri'nden; . 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, inşaat, Kimya, işletme 
Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve önleme Fakültesi'nden; 

, g) Ankara iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulunun, 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu'ndan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim Enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim 
Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksek
okulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fakül
tesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle 
oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan; 

i) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek 
Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Meslek Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturu
lan ve iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Yüksekokulu, Ankara iktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisine bağlı 'Bolu Sevk ve idarecilik Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve iktisa
dî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu idarî Bilimler Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken ikti
sadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro Meslek Yüksekokulundan; 

Oluşur. 

İstanbul Üniversitesi 

MADDE 11. — 
a) istanbul Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bilimler, iktisat, işletme, Hukuk, istanbul Tıp, Cerrahpaşa 

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteriner fakülteleri'nden; 
(2) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yerbilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile oluşturulan ve 

Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, De
niz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, işletme Fakültesine bağlı İşletme iktisadî Enstitüsü, Muhasebe Enstitüsü 
ile Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü'nden; 

(4) istanbul Üniversitesi istanbul Tıp Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightingale 
Hemşirelik Yüksekokulu, iktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak 
yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu'ndan; 

(5) Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı iken, istanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan Tütün 
Eksperleri Yüksekokulu, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) istanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
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d) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Tıp, Diş Hekimliği ve 
Eczacılık fakülteleri'nden; 

e) Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Elektrik, Makine, İnşaat, Kimya, İşletme 
Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü'nden; 

g) Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu'ndan; 

h) Gazi Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Bolu, Kırşehir, Kastamonu Eğitim enstitülerinin adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Gazi Eğitim 
Fakültesine bağlanan Bolu Eğitim Yüksekokulu, Kastamonu Eğitim Yüksekokulu, Kırşehir Eğitim Yüksek
okulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Teknik Eğitim Fa
kültesine bağlanan Sanat Eğitimi Yüksekokulu; Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adının değiştirilmesiy
le oluşturulan ve Meslekî Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu'ndan; 

ı) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan Kırşehir Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek 
Yüksekokulu, Maliye Bakanlığına bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Maliye Meslek 
Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Bolu İdarî Bilimler 
Yüksekokulu ile Başbakanlığa bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Tapu - Kadastro 
Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

İstanbul Üniversitesi 

MADDE 11. — İstanbul Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa 

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteriner fakülteleri'nden; 
b) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi ile Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, 
Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü İşletme Fakültesine bağlı 
İşletme İktisadı Enstitüsü ile Muhasebe Enstitüsü'nden; 

d) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Florence Nightingale Hemşire
lik Yüksekokulu, İktisat Fakültesine bağh Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, rektörlüğe bağh olarak yeni kurulan 
Su Ürünleri Yüksekokulu'ndan; 

e) Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı iken, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlanan Tütün 
Eksperleri Yüksekokulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Adalet Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
İstanbul Üniversitesi Yalbancı Diller Yüksekokulu ile Temel Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 

MADDE 12. — 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden fakülteleri'nden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektöflüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 
(3) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle, Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturu

lan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin birleştirilme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik Fakültesi, Makine Fakültesiyle Maçka Makine Fakültesi
nin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Metalürji Fa
kültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya - Metalürji Fakültesi, Mimarlık Fakül
tesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakülte
si ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden; 

(4) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsü'nden; 

(6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek 
Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan 
İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan; 

Oluşur. 
b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi 

MADDE 13. — Boğaziçi Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Mühendislik Fakültesinden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesinden; 
c) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebi

yat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisa
dî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İrikilâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Biyo - Medikal Mühendisliği Enstitüsü ile Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Kandilli Rasathanesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağla
nan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı Önlisans Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan Meslek Yüksekokulu 
ile Yabancı Diller Yüksekokulumdan; 

Oluşur. 

Fatih Üniversitesi 

MADDE 14. — İstanbul'da Fatih Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Fatih Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İs
tanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılmasıyla 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden; 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 

MADDE 12. — istanbul Teknik Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı İşletme, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Maden faıkülteleri'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 
c) Istanlbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesiyle Maçka İnşaat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluştu

rulan ve rektörlüğe bağlanan İnşaat Fakültesi, Elektrik Fakültesiyle Maçka Elektrik Fakültesinin 'birleştirilmesiy
le oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Elektrik - Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesiyle Maçka Makine 
Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, Kimya Fakültesi ile Me
talürji Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Kimya - Metalürji Fakültesi, Mimar
lık Fakültesiyle Maçka Mimarlık Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimar
lık Fakültesi ile Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden; 

d) Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönlüiştürüllmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile İstan
bul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nükleer Enerji Enstitüsü'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanan Sakarya Meslek 
Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağla
nan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan; 

Oluşur. 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu kaldırılmıştır. 

Boğaziçi Üniversitesi. 

MADDE 13. — Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Marmara Üniversitesi 

MADDE 14. — İstanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakülte

si'nden; 

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, İs
tanbul Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik, ve Spor Bakan
lığına bağlı Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisinin bu fakültenin Beden Eğitimi Bölümüne katılma
sıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Atatürk Eğitim Fakültesi'nden; 
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c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 

d) İstanbul İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Ekonomi, işletme, Siyasal Bilimler ve Ticarî 
Bilimler Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve tdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

e) istanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakül
tesi ile Eczacılık Fakültesi'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı istanbul Yüksek islam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı istanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye dö
nüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kumlan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

i) istanbul iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eğitim 
Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Yıldız Üniversitesi 

MADDE 15. — istanbul'da Yıldız üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Yıldız Üniversite
si; 

a) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 

b) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi inşaat, Makine - Elektrik, Harita - Kadastro Fa
külteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendislik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık Fakültelerinin mühendislik bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerinin mi
marlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek 

Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Mimar Sinan Üniversitesi 

MADDE 16. — istanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Mimar Sinan Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı üretimi ve Çevre Düzenle

me Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzen

leme Fakültesi dışında kalan istanbul, Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
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c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Teknik öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 

d) İstanbul iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Ekonolmi, İşletme, Siyasal Bilimler ve Ti
carî Bilimler fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve îdarî Bilimler Fa
kültesinden; 

e) İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakül
tesi ile Eczacılık Fakültesi'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün faıkülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun fakülteye 
dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

ıh) Rektörlüğe (bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

ı) İstanbul İktisadî ve Ticarî tümler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halikla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu ile Atatürk Eğitim 
Fakültesine Ibağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Yıldız Üniversitesi 

MADDE 15. — İstanbul'da Yıldız Ünivensitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Fakültesinin bağlantısının ve 

adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat, Makine - Elektrik, Harita - Kadastro 

Fakülteleriyle Işık Mühendislik, Vatan Mühendislik, Galatasaray Mühendislik, Kadıköy Mühendislik ve Mi
marlık fakültelerinin mühendislik bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühen
dislik Fakültesi, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nden; 

c) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi ile diğer fakültelerin mi
marlık bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığına Ibağlı iken, Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanan Kocaeli Meslek 

Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Mimar Sinan Üniversitesi 

MADDE 16. — İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üni
versite; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzenle

me Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile Yapı Üretimi ve Çevre Düzen

leme Fakültesi dışında kalan İstanbul, Ankara ve Bursa'dalki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 551) 



— 44 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Kon-
servatuvan'ndan; 

Oluşur. 

Ege Üniversitesi 

MADDE 17. — 
a) Ege Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Denizli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Ziraat fakülteleri'nden; 
(2) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat 

Fakültesi'nden; 
(3) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
(4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, daha önce Ege Üniversitesi Hukuk 

Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağlı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Ege Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

MADDE 18. — izmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Dokuz Eylül Üniversitesi: 
a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesinden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, izmir 

Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun bu 
fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakülte
si'nden; 

c) Ege Üniversitesi izmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Tıp Fakültesi ile daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'n
den; 

d) Ege Üniversitesine bağlı işletme ve iktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantı
sı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı inşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sa
natlar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı izmir Yüksek islam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ensti
tüsü'nden; 

i) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'ndan; 
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e) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan İstanbul Devlet Kon-
servatuvarı'ndan; 

Oluşur. 

Ege Üniversitesi 

MADDE 17. — Ege Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Fen, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Ziraat Fakülteleri'nden; 
b) Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Edebiyat Fa

kültesinden; 
c) Kimya Fakültesi, Tekstil Fakültesi ile Gıda Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Güneş Enerjisi Enstitüsü'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Su Ürünleri Yüksek

okulu, daha önce Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunun 
adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Basın - Yayın Yüksekokulu, Tıp Fakültesine bağ
lı Yüksek Hemşirelik Okulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yük
sekokulumdan; 

Oluşur-
Ege Üniversitesine bağlı Denizli Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Okulu ve Lisansüstü Yüksekokulu kaldı

rılmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
MADDE 18. — İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Buca Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, izmir 

Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılması, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun bu 
fakültenin beden eğitimi bölümüne katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Buca Eğitim Fakül
tesi'nden; 

c) Ege Üniversitesi izmir Tıp Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp 
Fakültesi ile daha önce Ege Üniversitesine bağlı olan Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nden; 

d) Ege Üniversitesine bağlı işletme ve iktisat Fakültelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve bağlantısı 
değiştirilerek rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'nden; 

e) Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Denizli Mühendislik Fakültesi'nden; 

f) Ege Üniversitesine bağlı inşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sa
natlar Fakültesinin Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden; 

g) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı izmir Yüksek islâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ens
titüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesine bağlı iken rektörlüğe bağla
nan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden; 

ı) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu'ndan; 
j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan, Buca Eğitim 
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j) Buca Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Denizli Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 
Denizli Eğitim Yüksekokulu, Demirci Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan Buca Eğitim 
Fakültesine bağlı Demirci Eğitim ~ Yüksekokulu, Ankara İktisadî Ticarî ilimler Akademisine bağlı iken İk
tisadî ve idarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla işletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi işletme Fa
kültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek iktisadî ve idarî Bilim
ler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk: Fakültesine bağlı 
Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan izmir 
Devlet Konservatuvarı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yüksekokulu 
ve rektörlüğe bağlı Akhisar Meslek Yüksökokulu, işletme Fakültesine bağlı Manisa Maliye - Muhasebe 
Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Ma
nisa Maliye Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Trakya Üniversitesi 

MADDE 19. — Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Trakya Üniversitesi : 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesinden; 
b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademiisinm fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü'nden; 
e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 

bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanak
kale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Tekir
dağ Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Uludağ Üniversitesi 

MADDE 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
a) Uludağ Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakültelerinden; 
(2) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bur

sa Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Eğitim Fakültesd'nden; 

(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülme
siyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi'nden; 

(5) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve idarî Bilimler Fakültesi'nden; 
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Fakültesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulu, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı iken 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi İşletme 
Fakültesine bağlı Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun adı değiştirilerek İktisadî ve İdarî 
Bilimler Fakültesine bağlanan Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hukuk Fakültesine 
bağlı Adalet Yüksekokulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanan 
İzmir Devlet Konservatuvarı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken rektörlüğe bağlanan İzmir Meslek Yük
sekokulu, İşletme Fakültesine bağlı iken İktisadî ve İdarî Bilimler ^Fakültesine bağlanan Manisa Maliye Muhasebe 
Yüksekokulundan; 

Oluşur. 
Erkek Sanat Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Buca Eğitim Fakültesine bağlanan 

Sanat Eğitim Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Trakya Üniversitesi 

MADDE 19. — Edirne'de Trakya Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversi
te; 

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nden; 
b) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektör

lüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 

c) Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Millî Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Ça
nakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesine bağlanan Te
kirdağ Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Uludağ Üniversitesi 

MADDE 20. — Bursa Üniversitesinin adı Uludağ Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat, Veteriner fakülteleri'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Bur

sa Yabancı Diller Yüksek Okulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir Necati Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 'bağlanan Necatibey Eğitim Fakültesi'nden; 

e) Bursa Üniversitesi İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

f) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
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(6) Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi ile Elektrik Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

(7) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslâm 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

(8) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limler Enstitüsü'nden; 

(9) Eğitim Fakültesine Bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Balıkesir İşlütmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Meslek Yüksekokulu, 
Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Bursa Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 
b) Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi 

(MADDE 21. — Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakülte

si'nden; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan 

ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 
c) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla yeni 
kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açıköğretim Fakültesi'nden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine 
bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık Fa
kültesi'nden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile 
Afyon Malî Bilimler Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesine bağlanan Kütahya İdarî Bilimler Yüksekokulu ile Afyon Maliye Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek 
Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 

Selçuk Üniversitesi 

MADDE 22. — 
a) Selçuk Üniversitesi; 
(1) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
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g) Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yüksek İslâm 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; ' ' 

ı) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluşturulan 
ve Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, Balıkesir Mühendislik Fakültesine bağlanan Balıkesir Meslek Yüksek
okulumdan; 

Oluşur. 
Bursa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi 

MADDE 21. — Anadolu Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakülte

sinden ; 
b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eskişehir Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kuru

lan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 
c) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi İşletme ve İktisat fakültelerinin birleştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesinin katılmasıyla yeni 
kurulan ve rektörlüğe bağlanan Açık'öğretim Fakültesi'nden; 

d) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinin birleştiril
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi
ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eczacılık 
Fakültesi'nden; 

e) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misi Endüstri Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü ile Metalürji Enstitüsü'nden; 

g) Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Af
yon Malî Bilimler Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturularak İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesine bağlanan Kütahya İdarî Bilimler Yüksekokulu, Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu ile rektörlü
ğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Afyon Meslek Yüksekokulu, Bilecik Meslek 
Yüksekokulu, Bolvadin Meslek Yüksekokulu, Kütahya Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Selçuk Üniversitesi 

MADDE 22. — Selçuk Üniversitesi; 
a) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
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(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi Kon
ya, İsparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi'nden; 

(4) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek İslâm 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

(6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksekokulu, Konya Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adı
nın değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe 
bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, Niğde Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 
b) Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Akdeniz Üniversitesi 

MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. 
Akdeniz Üniversitesi : 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesinden; 
'b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Tıp Fakültesii'nden; 
c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Burdur Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, İsparta Mühendislik Fa
kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, 
aynı fakülteye bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, İsparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 

Çukurova Üniversitesi 

MADDE 24. — 
a) Çukurova Üniversitesi; 

* (1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat fakülteleri'nden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 
(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu 

ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fa
kültesi'nden; 

(4) İdarî Bilimler Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi 
dışındaki birimlerinin birleşmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'n
den; 
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b) 'Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Selçuk Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Kon
ya, İsparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokullarının fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi'nden; 

d) Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Konya Yüksek îslam 
Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Niğde Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 
Eğitim Fakültesine bağlanan Niğde Eğitim Yüksekokulu, Konya Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulunun adı
nın değiştirilmesi ile oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu, rektörlü
ğe bağlanan Konya Meslek Yüksekokulu, Niğde Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır, 

Akdeniz Üniversitesi 

MADDE 23. — Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adı ile bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nden; 
b) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesinin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlü

ğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
c) İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan İsparta Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı Burdur Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 
Burdur Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Antalya Meslek Yüksekokulu, İsparta Mühendislik Fa
kültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğridir Su Ürünleri Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, 
aynı fakülteye bağlanan Burdur Meslek Yüksekokulu, İsparta Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Çukurova Üniversitesi 

MADDE 24. — Çukurova Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Ziraat fakülteleri'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat 

Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, iskenderun Yabancı Diller Yüksekokulu 

ve Tarsus Yabancı Diller Yüksekokulunun katılmasıyla yeni kurulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakül
tesi'nden; 

d) idarî Bilimler Fakültesi ile Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisinin Mühendislik Fakültesi 
dışındaki birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilimler Fakülte
si'nden; 

e) Mühendislik Fakültesi ile Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi Mühendislik Fakültesinin birleş
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
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(5) Mühendislik Fakültesi ile Adana İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi Mühendislik Fakültesinin bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

(6) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

(7) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak ye
ni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değişti
rilmesiyle oluşturulan ve eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana İktisadî ve Ti
carî İlimler Akademisine bağlı Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluş
turulan ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yük
sekokulu'ndan; 

(8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan İskenderun Meslek Yüksekokulu, Osma
niye Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek 
Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu 

kaldırılmıştır. 

Erciyes Üniversitesi 

MADDE 25. — Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Erciyes Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin adı

nın değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
b) İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bi

limler Fakültesinden; 
c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü'nden; 
f) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı olarak Nevşehir'de yeni kurulan Nevşehir Turizm İşlet

meciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kayseri Meslek 
Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Cumhuriyet Üniversitesi 

MADDE 26. — 
a) Cumhuriyet Üniversitesi; 

(1) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden; 
(2) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 

Fen-Edebiyat Fakültesi'nden; 
(3) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, Tokat Ziraat Fakültesi'nden; 
(4) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen. Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü'nden; 
(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 
(6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Zi-
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f) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine bağlı olarak ye
ni kurulan Eğitim' Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değişti
rilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu ile Adana iktisadî ve Ti
carî İlimler Akademisıine bağlı Mersin tşletmecilik ve Turizm Yüksekokulunun adının değiştirilmesiyle oluş
turulan ve iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlanan Mersin Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksek
okulu'ndan; 

h) 'Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan iskenderun Meslek Yüksekokulu, Osmaniye 
Meslek Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Antakya Meslek Yük
sekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Çukurova Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mezuniyet Sonrası Yüksekokulu kaldırıl

mıştır, 

Erciyes Üniversitesi 

MADDE 2!5. — Kayseri Üniversitesinin adı Erciyes Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin 

adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
b) işletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan iktisadî ve idarî Bilim

ler Fakültesi'nden; 
c) Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağU Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesiyle 

oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü, Gevher Nesi'be Tıp Tarihi Enstitüsü'nden; 
f) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine bağlı olarak Nevşehir'de yeai kurulan Nevşehir Turizm işlet

meciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Kayseri Meslek 
Yüksekokulu, Yozgat Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur, 

Cumhuriyet Üniversitesi 

MADDE 26. — Cumhuriyet Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi'nden; 
b) Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan 

Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, Tokat Ziraat Fakültesi'nden; 
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilim

leri Enstitüsü'nden; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hemşirelik Yüksekokulu'ndan; 
f) Millî Eğitim 'Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Sivas Meslek Yüksekokulu ile Tokat Ziraat 

Fakültesine bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur.. 
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raat Fakültesine Bağlanan Tokat Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 
b) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yerbilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel 

Bilimler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi : 

MADDE 27. — Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Ziraat fakülteleri'nden; 
b) Fen ve Mühendislik Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Samsun Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Sam

sun, Tokat ve Amasya yabancı diller yüksekokullarının bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluş
turulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, Samsun Yüksek îslam Enstitüsünün fakülteye dönüştürül
mesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı Amasya Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Amasya 
Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Çorum Meslek Yüksekokulu ile Amasya Meslek Yüksekokulu, 
Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Karadeniz Üniversitesi 

MADDE 28. — Karadeniz Teknik üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
a) Karadeniz Üniversitesi; 
'(I) iRektörlüğe bağlı Orman Fakültesinden; 
(2) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Ede

biyat Fakültesi'nden; 
|(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yüksel öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi'nden; 
(4) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon 

Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
ı(5) Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat - Mimarlık, Makine - Elektrik, Yerbilimleri fakültelerinin birleş

tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
(6) Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör

lüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 
(7) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi

limleri Enstitüsü'nden; 
(8) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Mes

lek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak Sürme-
ne'de yeni kurulan Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesine bağlı ola
rak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Eğitim Enstitüsünün adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve Fatih 'Eğitim Fakültesine bağlanan Giresun Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
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Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yer Bilimleri Maden Fakültesi, Modern Diller Yüksekokulu, Temel B. 
limler Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

MADDE 27. — Danışma Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Karadeniz Üniversitesi 

MADDE 28. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu 
Üniversite; 

a) Rektörlüğe bağlı Orman Fakültesinden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat 

Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesiyle oluştu

rulan ve rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi'nden; 
d) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Trabzon 

Tıp Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi'nden; 
e) Karadeniz Teknik Üniversitesi tnşaat - Mimarlık, Makine - Elektrik, Yer Bilimleri fakültelerinin bir

leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 

f) Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektör
lüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

h) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Mes
lek Yüksekokulu, Ordu Meslek Yüksekokulu, Giresun Meslek Yüksekokulu, rektörlüğe bağlı olarak Sürme-
ne'de yeni kurulan Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Fatih Eğitim Fakültesine bağlı ola
rak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Eğitim Enstitüsünün adının 
değiştirilmesiyle oluşturulan ve Fatih Eğitim Fakültesine bağlanan Giresun Eğitim Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 
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Atatürk Üniversitesi 

MADDE 29. — 
a) Atatürk Üniversitesi; 
(1) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik ve Ziraat fakülteleri'nden; 
ı(2) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi, işletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan işletmecilik ve Tarım Ekonomisi 
Yüksekokulunun da 'bünyesine alınmasıyla oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan tktisadî ve idarî Bilimler Fa-. 
kültesi'nden; 

(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluşturu
lan ve rektörlüğe bağlanan (Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden; 

(4) îslamî ilimler Fakültesi ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek islam Enstitüsünün birleş 
tirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan ilahiyat Fakültesi'nden; 

(5) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk ilkeleri ve (inkılap Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; 

1(6) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı iken adlarının deiğtişrilmesiyle oluşturulan ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlanan Erzincan 
Eğitim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksekokulu; rektörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yüksekokulu, Erizincan 
Meslek Yüksekokulu ve yeni kurulan Ağrı Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
b) Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

İnönü Üniversitesi 

MADDE 30. — inönü Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Adana 

iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Maltaya İktisadî ve Ticarî ilimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeai 
kurulan iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

c) ,'Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile yeniden ku 

rulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu'ndan; 
e) Rektörlüğe bağlı Ziraat Fakültesi'nden; 
Oluşur. 

Fırat Üniversitesi 

MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakülteleri'nden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen • 

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 
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Atatürk Üniversitesi 

(MADDE 29. — Atatürk Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Kars Veteriner, Mühendislik ve Ziraat fakülteleri'nden; 
b) Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Ede 

biyat Fakültesi, İşletme Fakültesinin adının değiştirilmesiyle ve Erzincan İşletmecilik ve Tarım Ekonomisi Yük
sekokulunun da bünyesine alınmasıyla oluşturulan \d rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakül
tesi'nden; 

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kâzım Karabekir Yükseköğretmen Okulunun fakülteye dönüştürül
mesi ve Erzurum Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümleriyle birleştirilmesiyle oluştu
rulan ve rektörlüğe bağlanan IKâzım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Islâmi İlimler Fakültesi ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünün bir
leştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İlahiyat Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Tıp Fakültesine bağlı iken rektörlüğe bağlanan Hemşirelik Yüksekokulu, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı iken adlarının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesine bağlanan Erzincan 
Eğitim Yüksekokulu, Ağrı Eğitim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Erzurum Meslek Yüksekokulu, Erziû-
can Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 
Atatürk Üniversitesine bağlı Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılmıştır. 

İnönü Üniversitesi 

MADDE 30. — inönü Üniversitesi; 
a) 'Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi'nden; 
b) Temel Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan Fen - Edebiyat Fakültesi ile Adana 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Malatya İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulunun katılmasıyla yeni 
kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nden; 

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken, rektörlüğe bağlanan Malatya Meslek Yüksekokulu ile rektör

lüğe bağlı olarak yeni kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Fırat Üniversitesi 

MADDE 31. — Fırat Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp ve Veteriner fakülteleri'nden; 
b) Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen -

Edebiyat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Teknik Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin, fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve 
rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi'nden; 

e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su Ürün
leri Yüksekokulu'ndan; 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 551) 



— 58 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

f) Balıkçılık Fakültesinin yüksekokula dönüştürülmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Su Ürünleri 
Yüksekokulu ile yeniden kurulan Tunoeli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Ziya Gökalp Üniversitesi 

MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı Ziya Gökalp üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 
Ziya Gökalp Üniversitesi; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Dış Hekimliği, Urfa Ziraat fakültelerimden; 
b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe 'bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi, 

rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Di

yarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rektörlü
ğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bi
limleri Enstitüsü'nden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına bağ 
lı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eği
tim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyar'bakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Urf% 
Ziraat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yüksekokulu'ndan; 

Oluşur. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

MADDE 33. — Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ," 
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluş

turulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim (Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve rek

törlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hakkâri Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve hükümler 

MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar ve bazı hükümlerin, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kal
dırılmıştır. 

a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka 

nun ile ek ve değişiklikleri, 
c) 6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de

ğişiklikleri, 
ç) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
d) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
e) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
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g) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Tunceli Meslek Yüksekokulu ve Bingöl Meslek Yüksekoku
lumdan; 

Oluşur. 

Dicle Üniversitesi 

MADDE 32. — Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bu Üniversite; 
a) Rektörlüğe bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Urfa Ziraat fakülteleri'nden; 
b) Fen Fakültesinin adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakül

tesi, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi ile Mühendislik - Mimarlık fakültesi'nden; 
c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır Yüksek öğretmen Okulunun fakülteye dönüştürülmesi, Di

yarbakır Yabancı Diller Yüksekokulunun bu fakültenin ilgili bölümlerine katılmasıyla oluşturulan ve rek
törlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi'nden; 

d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nden; 

e) Eğitim Fakültesine bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Yüksekokulu ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Siirt Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Eğitim Fakültesine bağlanan Siirt Eği
tim Yüksekokulu, rektörlüğe bağlanan Diyarbakır Meslek Yüksekokulu, Batman Meslek Yüksekokulu, Ur
fa Ziraat Fakültesine bağlanan Urfa Meslek Yüksek okulu'ndan; 

Oluşur. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

MADDE 33. — Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite; 
a) Atatürk Üniversitesi Van Fen - Edebiyat Fakültesinin adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluştu

rulan ve rektörlüğe bağlanan Fen - Edebiyat Fakültesi'nden; 
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi'nden; 
c) Rektörlüğe bağlı olarak, yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen 'Bilimleri Enstitüsü'nden; 
d) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Van Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve 

rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu'ndan; 
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hakkâri Meslek Yüksekokulu'ndan; 
Oluşur. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 34. — Aşağıdaki kanunlar, kadrolara ilişkin hükümleri hariç yürürlükten kaldırılmıştır. 
a) 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
b) 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında 

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

ğişiklikleri, 
d) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
e) 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
f) 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
g) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek 

ve değişiklikleri* 
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f) 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve 
değişiklikleri, (IBu Kanunun 3 üncü maddesinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aykırı hükümleri ha
riç) 

g) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
h) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
i) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
j) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
k) 1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkuıdaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
m) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun, 
n) 7334 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
o) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
p) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
r) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin (Kuruluş Hazırlık 

ve Esasları Hakkında Kanun, 
s) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri için Açılacak Resmî 

Yüksekokullar Hakkında Kanun, ile ek ve değişiklikleri, 
ş) 5239 sayılı lAnkara Üniversitesi Kuruluş (Kadroları Kanunu ve bu Kanuna ek Kanunlar ile Ankara 

Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 
t) 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar, 
u) 2151 sayılı Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Açılması ve Bu Eğitim Kuruluşunun 

Kadro Kanununun, kadrolara ilişkin hükümleri dışındaki hükümleri, 
v) 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler Akademisine 

ilişkin hükümleri; 
y) Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların. Bu Kanuna aykm 

hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, rektör* yardımcıla
rı, fakülte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabi-
lim, anasanat, bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmaları 31 Ağustos 1982 tarihine kadar; üniversi
telerarası Kurul ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine ka
dar; yapılır. 

Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bö
lüm, bilim ve sanat dalları yönetimi ve çeşitli kurulların teşkili için; öğretim üyesi sayısı yeterli olmaması 
halinde 31 Aralık 1987 tarihine kadar öğretim görevlileri görevlendirilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yükseköğretim kurumlan personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanat
çılar öğretim üyesi veya öğretim yardımcısı olarak bu kadrolar veya bu kadrolar karşılık gösterilerek ata
nabilirler. Bu elemanların alacakları aylık ve ücretler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek 
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h) 1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
ı) 1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
k) 1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1) 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

m) 1872 sayılı inönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
n) 1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
o) 2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun, 
p) 7334 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
r) 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
s) 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
t) 1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş Hazırlık ve 

Esasları Hakkında Kanun, 
u) 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açılacak Res

mî Yüksekokullar Hakkmda Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
v) 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro lan Kanunu ve bu Kanuna ek kanunlar ile Ankara 

Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 
y) 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek kanunlar, 
z) 2151 sayılı Trabzon iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kad

ro Kanunu. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 35. — 7555 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun, Sosyal Hizmetler 
Akademisine ilişkin hükümleri ile bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanun
ların, bu Kanuna aykırı hükümleri; yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarının, rektör yardımcıları, fa
külte dekanları ve yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile bölüm, anabilim, anasanat, 
bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmaları 3\ Ağustos 1982 tarihine kadar; üniversitelerarası kurul 
ile yükseköğretim kurumlarının organlarının seçim ve teşkili 30 Eylül 1982 tarihine kadar; yapılır. 

Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında; bölüm, 
anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarının yönetimi ve çeşitli kurullarının teşkili için; bu Kanunun geçici 
3 üncü maddesi kapsamına alman öğretim görevlileri, 31 Aralık 1987 tarihine kadar görevlendirilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yükseköğretim kurumları personel ve kadro kanunları çıkıncaya kadar sanat
çılar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre ve Yükseköğretim 
Kurulunun onayı ile üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu elemanların sözleşme esas-
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geçici 16 ncı maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca kabul edilen ve edilecek ücretlerden daha az 
olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak ödenir. Bu elemanların Kültür Bakanlığı tarafın
dan puanlama suretiyle tespit edilen eşdeğerlik her grup için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
nir. Bu elemanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre de 
Yükseköğretim Kurulu onayı ile üniversitelerce sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3.-a) Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri, yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine 
gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi öğretmenler kendi kadrolarında genel düzenleme yapılıncaya kadar öğretim görevlisi olarak görevlerini 
sürdürürler. Bunların müktesep aldıkları aylıkları, işgal etmekte oldukları kadrolar karşılık gösterilerek 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumu bütçesinden 
denk kadro şartı aranmaksızın ödenir, ilgililere ayrıca görev yaptıkları Yükseköğretim Kurumlarınca al
makta oldukları aylıklarına tahsis edilen ek gösterge tutarları, öğretmenlere verilen eğitim ödeneği, iş güç
lüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ile, girdikleri ders sayısına bakılmaksızın 20.4.1981 tarih ve 
8/2750 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin ders ücretine ilişkin esaslar kararnamesin
deki azamî ek ders sayısı üzerinden devamlı olarak, cari yıl bütçelerindeki yükseköğretim ile ilgili ek ders 
ücretleri ve yöneticilere ayrıca üniversite personel kanununda öngörülen ödemeler aylıklarıyla birlikte öde
nir. Bunların her türlü özlük işlemleri kadrolarının ait olduğu bakanlıklarca yürütülür. 2 yıl süre içinde 
Yükseköğretim Kurumlarında istihdamına ihtiyaç görülmeyenler ilgili bakanlıklardaki kadrolarına iade edi
lirler. 

Yukarıda yazılı olanlardan öğretim görevliliğine atamaları yapılanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 32 nci maddesindeki süre sınırlamaları uygulanmaz. 

b) öğretmenlik yapanlardan ve öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans 
düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydıyla, azamî üç öğretim yı
lında lisans eğitimlerini tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversitelere yerleştiri
lirler Bunlardan lisans düzeyinde eğitim görmüş olanlar lisans üstü öğrenim görmek üzere araştırma gö
revlisi olarak atanırlar veya eski kadrolarıyla lisans öğretimine devam ederler. Ancak on yıldan az olma
mak şartıyla Yüksek Öğretim Kurumlarında fiilen öğretmenlik, öğretmenlik ve yöneticilik yapanlardan li
sans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar lisans seviyesine öğrenimine, lisans seviyesinde öğrenimleri olanlar 
lisans üstü öğrenime kendi arzuları olmadıkça tabi tutulamazlar. 

c) Bu Kanunla düzenlenen Yükseköğretim Kurumlarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 
hükümleri ile araştırma görevliliğine intibak yapılanlar ve daha sonra araştırma görevlisi olarak göreve 
atananlar ile okutmanlara 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinde belirtilen 
aylıklarının % 40 oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve gene % 40 oranında 
tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer ödemeler aynen 
ödenir. 

d) Bu Kanun ile üniversitelere intikal eden öğretim ve diğer görevlilerin kurumlar arasındaki nakil iş
lemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ve daimi 
görev yollukları ayrıldıkları üniversite Bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ve kad
rolarıyla birlikte ilgili Bakanlıklara bilgi verilerek yapılır. 

e) Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara yapılan aylık ve her türlü ödemeleri 
toplamı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline yapılan aylık ve her tür- ^ 
lü ödemeler toplamından daha az olması halinde aradaki fark kendilerine tazminat olarak üniversiteler 
bütçesinden ödenir. 

f) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabi memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlık
larda ihtiyaç duyulan görevlere atanırlar. 
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lan, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değişikliğine tabi olanların bütün personeli ile öğrencileri yeniden bir atamaya veya kayıt işlemine 
gerek kalmadan görev veya öğrenimlerine devam ederler. Bunlardan; 

a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan sınıflardaki bütün personel kadrolarıyla birlikte 
V. kapsamına alındıkları yükseköğretim kurumlarına devredilmişlerdir. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler kadroları ile birlikte ilgili yükseköğretim 
kurumlarına devredilirler. Bunlara 31.7.1983 tarihine kadar «öğretim görevlisi» olarak görev yaptıkları yük
seköğretim kurumu bütçesinden kazanılmış hak aylık dereceleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine göre aldıkları ek göstergeler ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümleri (bu Kanunun 
3 üncü maddesi ile 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri hariç) esas alınarak ödemede bulunulur. 

c) «b» bendine göre yükseköğretim kurumlarına devredilenlerden, en geç 1.7.1983 tarihine kadar yük
seköğretim kurumlarında çalışmak istemediklerini yazılı olarak talep edenler ile yükseköğretim kurumların
da istihdamına gerek görülmediğine karar verilenler, 31.7.1983 tarihi itibariyle ilgili bakanlıklara kadroları 
ile birlikte iade edilirler. Yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunacakların kadro unvanları 
1.8.1983 tarihi itibariyle «öğretim görevlisi» olarak değiştirilmiş sayılır, bunlara 1.8.1983 tarihinden itibaren 
«b» bendi hükümleri dikkate alınmaksızın 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu hükümlerine göre ödeme
de bulunulur ve haklarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesindeki süre sınırlaması 
1.8.1988 tarihine kadar uygulanmaz. 

Öğretmen yetiştirilmek üzere bir kadroya atanmış olanlardan lisans düzeyinde eğitim görmemiş olanlar; 
kadroları, ilgili bakanlıklarda kalmak kaydı ile, azamî iki öğretim yılı içinde lisans eğitimlerini tamamla
mak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili üniversitelere yerleştirilirler. Bunlardan lisans düzeyin
de eğitim görmüş olanlar, lisansüstü öğrenim görmek üzere araştırma görevlisi olarak atanabilirler veya eski 
kadrolarıyla lisansüstü öğrenime devam edebilirler. 

Bu Kanunla düzenlenen yükseköğretim kurumlarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici hü
kümleri ile araştırma görevliliğine intibakı yapılanlara, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 
16 nci maddesinde belirtilen aylıklarının % 40' oranında iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ve 
gene % 40 oranında tam gün ödeneği olarak belirtilen yan ödemeler ile bütçe kanunlarının öngördüğü diğer 
Ödemeler aynen ödenir. 

Bu Kanunla üniversitelere intikal eden öğretim görevlileri ile diğer görevlilerin kurumlar arasındaki na
kil işlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ve daimî görev yollukları ayrıldıkları üniversite 
bütçesinden ödenmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca ve kadrolarıyla birlikte ilgili bakanlıklara bilgi 
verilerek yapılır. 

Üniversitelerde tıpta uzmanlık öğrenimi yapmakta olanlara verilecek aylık ve her türlü ödemelerin top
lamı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aynı durumda bulunan personeline verilen aylık ve her türlü 
ödemeler toplamından az olması halinde aradaki fark kendilerine tazminat olarak ilgili üniversite bütçesin
den ödenir. 

Üniversitelerin yeniden düzenlenmesinde, ihtiyaç fazlası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
memurlar, öncelikle yeni kurulan üniversite ve birimlerine kadroları ile birlikte veya ilgili bakanlıklarda ih
tiyaç duyulan görevlere atanırlar. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü veya 
bağlantı değiştirenlerin ya da kaldırılanların öğrencileri, 1981 - 1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar; bu 
Kanunun yayımı tarihinden önceki mevzuata göre eği tim-öğretimlerini sürdürürler. Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı yabancı diller yüksekokulları öğrencilerinin lisans programına intibaklarına ve bu maddede belir
tilen diğer hususlara ait esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Öğrencileri diğer yükseköğretim kurumlarına nakledilen yükseköğretim kurum
larının, taşınır ve taşınmaz mallan; ilgili bakanlıkta bırakılır. Bu mallardan eğitim-öğretim amacıyla ge
rekli görülenlerin, Yükseköğretim Kurulunca kullanılmasına en geç 1 Eylül 1985 tarihine kadar devam edi
lebilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yüksek
öğretim kurumlarının; 

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz malları ve hertürlü hak ve yükümlülükleri bağ
landığı kuruma ait olur. 

b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tah
sis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine 
girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina 
ve malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili Bakanlık ve Yüksek
öğretim kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1982 yılı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda, bu Kanun ile kaldı
rılan veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleştirilen yükseköğretim kurumuna girmeye hak kaza
nan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uygun ve denk bir kuruma yerleştirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarından ad, statü ve bağlan
tı değiştirenlerin, her türlü harcamalarının 1982 malî yılı bütçe kanunları ile bu kurumlara ayrılan ödenek
lerden yapılmasına 1982 malî yılı sonuna kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince Ocak ve Nisan 
aylarında yapılması gereken işlemler, 1984 yılı dahil Kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına 
Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 2547 
belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 
yükseltilip atanabilirler. Ancak, bu gibilerin yardımcı 
lan için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 
olması gerekir. 

giren Yükseköğretim Kurumlarında görevli 657 sayılı 
sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üyeliği için 
yılı sonuna kadar yerine getirenler, öğretim üyeliğine 
doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atanma-
15 yıl bir kamu kuruluşunda öğretim görevi yapmış 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin Geçici 4 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Danışma Meclisi metninin Geçici 5 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yüksek
öğretim kurumlannın; 

a) Maliki bulunduktan mevcut taşınır veya taşınmaz mallan ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağ
landığı kuruma ait olur. 

b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis 
edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine gir
diği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan! bina ve 
malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili bakanlık ve Yükseköğre
tim Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır. 

d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle kurulan yükseköğretim kurumları arasında taşınır 
ve taşınmaz mallannın geçici veya sürekli olarak bölünmesine, mülkiyetlerinin tayinine Yükseköğretim Ku
rulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Danışma Meclisi metninin Geçici 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Danışma Meclisi metninin Geçici 8 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Danışma Meclisi metninin Geçici 9 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununa tabi öğretmenler ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde 
çalışan lisansüstü öğrenim yapmış görevlilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğretim üyeliği 
için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üye
liğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmalan için en az 4, doçentliğe 
atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl, resmî eğitim - öğretim kurumlarında öğ
retim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesinde ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olması ge
rekir. 

Bu öğretmenlerden sanat dallarının birinde görev yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkar
tılacak yönetmelikteki esaslara uygun olanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi olmak
sızın ve bu maddedeki süreleri kendi alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983 yılı sonuna kadar müra
caat etmeleri halinde, üniversitelerarası kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu karan ile öğretim üye
liğine yükseltilip atanabilirler. 
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GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanun içinde düzenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların 
rektör, dekan ve müdürlerinin özlük hakları 1982 Malî Yılında; 

a) Rektörler için : 
(1) Mimar Sinan Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığının 1982 Malî Yılı Bütçesinin Güzel Sanatlar 

Akademisi ile ilgili tertiplerinden; 
(2) Marmara Üniversitesinde İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinden; 
(3) Gazi Üniversitesinde, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 1982 Malî Yılı Bütçesinin özlük 

hakları ile ilgili tertiplerinden; 
(4) Yıldız Üniversitesinde, Millî Eğitim Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçesinin İstanbul Devlet Mühendis

lik ve Mimarlık Akademisi ile iligili tertiplerinden; 
(5) Dokuz Eylül Üniversitesinde, Ege Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin İşletme Fakültesi ile ilgili 

tertiplerinden; 
(6) Akdeniz Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Antalya Tıp Fakültesi ile 

ilgili tertiplerinden; 
(7) Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Atatürk Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Van Fen-Edebiyat Fa

kültesi ile ilgili tertiplerinden; 
(8) Trakya Üniversitesinde, İstanbul Üniversitesi 1982 Malî Yılı Bütçesinin Edirne Tıp Fakültesi ile il

gili tertiplerinden; 
b) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için; bu maddenin (a) fıkrasındaki temel ilkeye göre Ma

liye Bakanlığınca belirtilecek tertiplerden; 
ödenir. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanun, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmış olduğu 20 Temmuz 1982 ta
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütmle 

MADDE 36. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(ihtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 11. — Danışma Meclisi metninin Geçici 11 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — «Boğaziçi Üniversitesi Burs ve Borçlandırma Yönetmeliği» ile «Boğaziçi Üni
versitesinde Çalıştırılacak Yardımcı öğrencilerin Seçim,Görevlendirme ve Ücret Esaslanm Belirten Yönetme
lik» in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna aykın olmayan hükümleri, 31.12.1983 tarihine 
kadar geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 37. — Danışma Meclisi metninin 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

»0<i 
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