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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Madencilik Reformu Kanununun, Anayasa
nın 93 ncü maddesi hükmüne göre bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ve 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Adalet 
Komisyonu ve 59 No. lu Geçici Komisyondan 
çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli'mn, Türk 
halıcılığının bugünkü durumunu tespit ve istik
balini tayin amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılması
na (10/120), 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'-
nun, bankaların finansman konusunda açıklığa 
kavuşmak ve gerekli kanunî tedbirlerin alınma
sına olanak sağlamak (8/61), 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
bugüne kadar Cumhuriyet Hükümetlerince uygu
lanmakta olan ayçiçeği politikasının değerlendi
rilmesi bakımından (8/62) ve 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, çimento ve 
demir üretimi, tüketimi konusundaki toplum za
rarına aksaklıkları tespit etmek üzere Anayasa-

! nm 88 nci maddesi uyarınca birer Genel Görüş
me açılmasına (8/63) dair önergeleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu ve gereğinin yapılacağı 
bildirildi. 

Konya Milletvekili Orhan Okay'm, (2/829) 
esas numarada kayıtlı 4 . 7 . 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 nci maddesine göre 
gündeme alınmasına dair önergesi reddolundu. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, Üni
versiteler kanunu tasarısı (1/622) (S. Sayısı : 
889) nm gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 48 
saatlik süre beklenilmeden öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesine dair önergesi okundu. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından; 

22 . 5 . 1973 Sah günü saat 15,00te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16,57'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Manisa 
Halikı Gökçe Mustafa Orhan Daut 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1971 Bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısı (1/836) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

2. — Ege Üniversitesi 1971 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (1/837) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

3 . - 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanun
la 1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahallî İdare 
Seçimlerinin Yeniden Düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısı (838) (İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarına) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/839) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

Rapor 

5. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nım tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından 5'er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/79-8) (S. Sayısı : 888) (Dağıt
ma tarihi .- 22.5 .1973) (GÜNDEME) 

— 463 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — •Millet Meeliyinin 113 ncü Birleşimini açıyorum 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktım. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, sonradan 
gelen vb adı okunmayan sayın üyelerin 'birer kâ
ğıtla Divana müracaatları rica olunur. 

Görüşmelere başlıyoruz efendim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN —• Gündem dışı söz istekleri var
dır, sayın üyelerin bu isteklerini karşılayacağım. 
Ancak, beşer dakikayı geçirmemelerini istirham 
edeceğim. Her hangi ibir üye arkadaşım beş daki
kayı geçirdiği taktirde, ondan sonra gelen üyele
re 'söz vermeyeceğim; kendileriyle anlaşmam bu 
şekilde idi. 

Sayın Esat Kiratiıoğlu, Avrupa Konseyi Türk 
Parlâmento Grubu Başkanı olarak, Konsey mü
zakereleri hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak 
isltersiniz, buyurun. 

ESAT KIRATLIOÖLU (Niğde). — Sayın 
Başkanım, gündemin yüklü olması hasebiyle ben 
gündem dışı konuşmamı bir başka güne erteliyo
rum. Lütfen kabul buyurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, ileriki igünler-
do karşılarım. 

Savın ölçmen.. 
ÖZER ÖLÇMEN ('Konya) — Çarşamba gü

nü için rica edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
1. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 

İlinin enerji sorunu hakkında gündem dışı deme
ci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal 
Demir'in cevabı. 

BAŞKAN —• Sayın Artaç, Kars ilinin enerji 
borunu hakkında, buyurun. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saıyın üyeleri, seçim mıntakam 
Kars'ın enerji 'sorununu arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Kars'ın 15 ilçesi var
dır, bugün bu 15 ilçenin ancak İM ilçesinde lâ-

yıkıyle elektrik mevcut bulunmaktadır, G-erek 
Kars'ın il merkezi, gerekse ilçeleri büyük bir yok
sulluk içindedir. Hususiyle Posof'tan 'tutun Ara
lık'a kadar, Digor, Susuz, Arpaçay, Araş, Arda
han, Kağızman ilçeleri kesin surette bu elektrik 
enerjisinden şikâyetçidirler. Devletin Çıldır ba
rajında yapmakta bulunduğu santral 1'973 yılın
da ikmal olunacaktır. Fakat görülüyor ki, bu 
santral bu sene dalhi ikmal edilemeyecek, üretime 
geçirilemeyecek, hattâ bâzı. söylentilere göre 1975 
yılında ancak ikmal edilebilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Kars'ın vilâyet merke
zi de aynı dertle karşı karşıyadır. Vilâyette bele
diye başkanı da dâhil olmak üzere bütün te
şekküllerin müşterek bir protokolü vardır, bura
da bu dertleri dile getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Posof 'ta, halk bu mesele
yi hâlletmek için bundan iki Bene evvel, hususiy
le 'dış memleketlerde bulunan işçiler, kendi 'ara
larında iki milyon lira toplamak suretiyle Posof 
te bir hidroelektrik 'santralı kurulmasını teklif 
etmişlerdi, ama şimdiye kadar ilgili bakanlık bu 
mevzu ile ilgilenmiş değildir. 

Değerli 'arkadaşlarım, bu sene Cumhuriyetin 
50 ııci yılını kutlayacağız. Bütün illerde 50 nci 
yıla verilen değer Kars'la da aynı hususiyeti 
taşır. Ancak 'bu enerji noksanlığı, Kars'ta bu 50 
nci yılı rahatlıkla kutlama imkânını vermeye
cektir. Bu bakımdan Kars'ın elektrik sorununu 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını ele 
alarak, hususuyle ilgilenmesini istirham edeceğim. 
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Halen Kars merkezinde mevcut santrallar, 
hastanede 'ameliyat yapılmasına, 'kombinanın ça
lışmasına, Süt Fabrikasının çalışmasına elverişli 
değildir. Bu halamdan şehir büyük zorluklarla 
karşı karşıyadır. Kaldıki, gerek ilçelerde, gerek 
ilde gece saat 23'ten sonra elektrik yoktur. Çün
kü mevcut dizellerin veya küçük 'elektrik sant-
rallannm takati buna müsait değildir. 20 ncl 
Asırda, hele Rus hududunda bulunan ;bir hudut 
vilâyeti ve kazalarının bu şekilde elektrik enerji
sinden yoksun bırakılması her halde kabule şa
yan bir husus •değildir. 

Bu sebeple Sayın Bakandan istilzamım, Çıl
dır 'barajının ikmali yolunda mümkünse gerekli 
direktifleri vererek hu barajın 1973 yılında üre
time geçirilmesi. 

İkincisi; şayet 1974 yılma 'kalacaksa bu bara
jın bitirilmesi, Kars il ve ilçelerinin elektrik so
rununa daha çok yardımcı olması yolunda gerek
li tedbirlerin alınması, hususiyle Kars il merke
zindeki mevcudolan santraldeki yedek parça yok
luğu, ki dışarıdan getirmek zorunluğu vardır, hu 
hususta Bakanlar Kurulundan gerekli kararın 
alınarak yardımcı olunmasını istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

•BAŞKAN — Sayın Çilesiz, fındık konusunda 
'gündem dışı Söz istemiş bulunuyorsunuz, buyurun 
efendim. 

ENERJİ YrE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Say m Bakan, lütfederseniz, ar
kadaşımızı 'kürsüye davet etmiş bulunuyoruz. • 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Öncelik haklar, var. 

BAŞKAN — Kendilerine, «lütfederseniz» di
ye hitabettim efendim. Elıbetteki öncelik hakları 
var. Mamafih kürsüye çıkmamış bulunuyorsu
nuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Yalnız bu aT-ada »bir hususu arz etmek isterim. 

Şimdiye kadar gündem dışı söz istemiş olan arka
daşlarımı arz ediyorum. Çünkü arada söz istedik
lerini ve isimlerinin olup olınadı'klannı bildiren 
arkadaşlarım var; Sayın Çilesiz, Sayın Aygün, 
Sayın Arslantürk, Sayın Karaca ve Sayın Binay. 

H. CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kan, ben de müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — Müracaatınız elimde yok, ama 
buna rağmen sizinkini de kabul edeyim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli milletvtkilleri; 

Kars Milletvekili Sayın Artaç'm Kars'ın elek
trik enerjisi sı'kmtısıyle ilgili gündem dışı 'konuş
ması üzerine durumu arz etmek istiyorum. 

Gerçekten Kars ilinde, Kars Belediyesinin elin
de bulunan elektrik üretim vasıtalarında mevcut 
arıza yüzünden elektrik enerjisi sıkıntısı vardır, 
sıkıntı çekilmektedir. Kars Belediyesi 'bugünkü 
durumu ile Türkiye Elektrik Kurumunun müşte
risi değildir, yani Türkiye Elektrik Kurumundan 
enerji almamaktadır, enterkonnekte şebekeye de 
bağlı değildir Ancak, <bir ilimizde hir enerji sı
kıntısı 'bulunduğu görülmektedir. Bu sıkıntıyı gi
dermek için de tedbirler alınması gerekeceği şüp
hesizdir. 

Kars'ın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 
üzere, değerli milletvekilinin de belirttiği gibi, 
Çıldır Barajı üzerinde ibir hidroelektrik santralı 
inşa edilmektedir. Bu santral ancak 1974 yılın
da devreye girebilecektir. Daha önce devreye 
girebilmesi için gayret 'gösterileceği tabiîdir, ama 
Çıldır Hidroelektrik 'Santralının 1974 yılından 
önce Kars'ın enerji ihtiyacını karşılayacak üre
time geçebilmesi ihtimali 'azdır; ancak 1974 yılı 
için yararlı olabilecektir. 

Bunun yanında Kars'ın elektrik ihtiyacını 
karşılamak üzere Erzurum - Horasan üzerinden 
154 Kvv.'lık bir enerji nakil hattı çekilecektir. 
Böylece bu tamamlandığında Kars, bir yandan 
Çıldır Hidroelektrik Santralından diğer yandan 
Erzurum - Horasan üzerinden enterkonnekte şe
bekeden cereyan almak imkânına sahibolafbilecek-
tir. Ancak bütün bunlar gerçekleşinceye kadar, 
Sayın Ar taç'm da belirttiği gibi, Kars'ın elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye 
Elektrik Kurumu bir kısım tedbirlerin içerisine 
girmiştir. Gerek arızalanmış olan araçlann biran 
önce çalışabilir hale getirilebilmesi bakımından, 
gerekse Belediyenin, üretimi sağlayacak tedbirle
ri alması 'bakımından Tükriye Elektrik Kurumu 
Kars Belediyesinin yanında, onun yardımcısı ola
caktır ve kısa zamanda Kars'ın elektrik ihtiyacı
nı karşılayabilmek için elbette imkânlar ölçüsün
de Kars Belediyesine yardımcı olunacaktır. 

Arz edenim. 

— 465 — 
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2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal \ 
Çilesiz'in, fındık üreticilerinin sorunları konu- i 
sunda gündem dışı demeci. I 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, buyurun. | 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhteremi arkadaşlarımı; 
Para paritesinde som, defa yapılan değişik

likten sonra, tüketim malları fiyatlarının akla j 
gelemeyecek şekilde arttığı hiç kimsenin gizle-
yemıeyeceği bir halkilkat olarak ortadadır. Öyle 
ki, geliri sınırlı ailelerin yaşantıları bu yüz
den dayanamayaıcak kadar bir hal iktisap etmiş
tir. Paranın alım gücünün düşürülmesi karar
laştırıldığı zaman geliri fiyat artışı hızına ye
tiş emey on milyonlarca tüketicinin geçim sevi
yelerinin fiyat antışıyle dengel bir duruma ge
tirilmesi için birtakım tedbirlere başvurulması 
gerekirken bu yapılmamış ve fiyat artışları ba-
şılboş bırakılmış olduğundan gelirleri sınırlı 
olanlar ve bilhassa topralk ürünleri üreten aile
ler çok büyük sıkıntılar içine itilmişlerdir. Yi
yecek, giyecek, yakacak, inşaat malzeme ve 
maddelerinden tutun da ilâca kadar vazgeçil
mesi mümkün olmayan yaşama araçları ancak ı 
mahdut kimselerin alabileceği tüketim madde
leri haline gelmiştir. 

Üretici çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak j 
kadar kredi almaktan yoksun bırakılmaları 
bunları tefecilerin eline düşürmüş ve bir taraf
tan da bu hal, çiftçiyi ekonomik yönden ezme- < 
ye devam eden bir durum olmuştur. Bugün j 
halik köylüsüyle, işçisiyle, esnafı ve az gelirli ! 
memuriyle çıkar çevrelerinin sömürdüğü fasit | 
bir kalabalık haline gelmiştir. Bütün bun
lara karşı Hükümetin, bir taraftan tüketim 
maddeleri fiyatlarını kontrol altına alması ve 
•diğer taraftan tarım ürünleri taban fiyatlarını 
günümüzün şartlarına uydurması gerekirken 
bu yolda olumlu bir adım atılmamıştır. 

Örneğin; 6 Mayıs 1973 tarihli gazetelerde 
Başbakanın bir •demeci yayımlanmıştır. Bu de
mece göre, tarım üreticilerinin himaye edil-
ımeyeoeği açıklanmıştır. Sayın Başbakan tarım 
ürünlerinin Devlet tarafından himayesine ke
sinlikle taraftar değildir. Şimdiye kadar Hü
kümetçe bâzı ürünlere tespit edilen taban fi
yatlarının hakikî fiyat olmayıp garanti fiyatı 
olduğunu, hattâ bu fiyatların bâzı iç ve dış 
.etkenler gözönünde tutularak tespit edileceği- j 

ni birdirnıek suretiyle gerekirse fındık, pamuk 
gibi tarım ürünlerine geçen yıllardan daha da 
az taban fiyatı tespit edilebileceğinle işaret et
miştir. Buma mukabil, halen verilen taban fi
yatı ile üreticinin eline geçen para, tefeciye olan 
'borçlara bile yetişmediğine göre halkın nasıl 
ve ne ile geçinebileceğini de düşünmek icap 
ederken, Başbakanın demecinde bu fecî duru
ma karşı alınacak bir tedbirden bahsedildiğini 
maalesef göremiyoruz. 

Sayın Başbakan her şeyden evvel Anayasa
nın öngördüğü ilkeleri de gözönünde tutmak 
ve sosyal adalet kurallarına uymak ve halikı 
insan haysiyetine yaraşır bir yaşama düzeyine 
getirmek mecburiyetini unutmuş görünüyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu Anayasa kuralları
nı hatırlattıktan sonra Doğu Karadeniz Bölge
sinin durumuna geçiyorum. 

Yıllardan beri bu kürsüden fındık konu
sunda ve tefecilerin halkı nasıl sömürdüğü hak
kında birçok konuşmalar yaparak, hükümet
leri üretici köylünün sıkıntılarına çare bulma
ya, Ziraat Bankası kredilerinin artırılarak, 
üreticilerin tefecilere muhtaç olmamasına ve 
fındık gibi büyük bir döviz kaynağı olan ürün
den moımloket çapında fayda sağlanırken bu 
ürünü alınıteriyle yuğurarak meydana getiren 
fakir üretici köylünün korunması için dış pi
yasalardaki fiyatlarla mütenasip bir müdahale 
fiyatı uygulanmasına ilgililerin dikkatini çek
miştim. Ne çare ki, ilgilleri uyarmak müm
kün olmadı. Ürünü yurdumuz çim. değerli bir 
döviz kaynağı olan üretici köylü himayesiz bı
rakıldı ve tefecilerin gaddar pençesine terk 
edildi. Şimdi izah ettiğim fiyat artışları, ta
rım ilâçları, gübre, ziraî ilâçlar ve ziraî maki
neler, çuval, kanaviçe, nakliye ve işçi ücret
lilerinin geçmiş yıllara nazaran büyük artışlar 
göstermesi nedeniyle bir kilo fındığın maliyeti 
üreticiye 630 ilâ 730 kuruşa malolmaktadır. 
Türkiye Ziraat Odalarımın yaptığı tetkikler de 
bu neticeyi vermiştir. Belirttiğim bu masraf
lara köylünün tefecilere ödedikleri fahiş faiz 
nispetleri de katıldığı takdirde, tek ürüne bel 
bağlayan fındık üreticilerinin fecî durumu açık 
olarak meydana çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, beş dakikalık 
müddetiniz oldu efendim, lütfen bağlayınız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Şimdi bağlıyorum Sayın Başkan; konu som de-
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rece önemli, fındık üreticilerinin ıstırabını di
le getiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 

İki sıemeden beri fındığın taban fiyatı 800 ilâ 
850 kuruş arasındadır. Bu hesaba göre mali
yet fiyatı düştükten sonra üreticinin eline 
'ancak kilo başına 220 kuruş kadar bir para. 
geçmektedir. Başkaca, ailelerin geçimine yar
dım eden yan gelirler olmadığı ve bu üreticile
rin küçük çiftçiler olduğu nazara alındığı tak
tirde tüketim maddelerinin fiyatlarının her 
ıgün tahammül edilmez iartışma bu ailelerin ne 
ile ve nasıl dayanacaklarını düşünmek gerek
mez mi? 

Bugün yoksul durumda olan fındık üreti
cisi köylü, çalışmak için iş, hastalandığı za
man doktor, reçete yazıldığı zaman ilâç iste
mez mi? 

Taban fiyatlarının tespiti sırasında, verdi
ğim örmekler de dikkatte alınmak suretiyle ta
rım ürünlerine âdil ölçüler içinde taban fiyatı 
tespiti, sosyal devlet ve sosyal adalet anlayışı
na uygun düşecektir. Devletin taban fiyatı 
tayin ettiği tarım ürünlerinim, aynı zamanda 
döviz kaynağı olduğu ve Devletin ekonomik 
gücüne önemli derecede katkısı bulunduğu da 
gözönünde tutulmalı, bunları yetiştiren üreti
ciler himaye ve teşvik edilmelidir. 

1973 alivre findik fiyatları Avrupa'da 100 
kilosu 132 dolar olup, bu fiyat ileride 140 dola
ra çıkacaktır. Bu sene fındık rekoltesi 170 ilâ 
200 milyon kilo tahmin ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, çok rica edi
yorum. Bu, gündem dışı bir konuşmadır, an
laşmamıza göre de beş dakikayı geçmemesi lâ
zımdır. İstirham ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
(Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Aksi halde öbür arkadaşlarıma 
söz vermeme durumunda kalacağım, çok rica 
ediyorum., lütfen efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Yukarıda arz ıcttiğim gibi Doğu Karade
niz Bölgesinde yaşayan 4 milyon insanım tek 
geçim kaynağı olan fındığa bu yıl en az 10 lira 
taban fiyatı tayin edilmediği takdirde, bu 
ürünle geçinen insanları tefecilerin esiri olmak
tan kurtarmak mümkün olmayacaktır. 

Ürün, pazara gelmeden fiyat açıklanmalı
dır. 

Tarım ile uğraşan köylünün içinde bulun
duğu ağır şartları ve onlarım yaşantılarını hiç 
görmediği anlaşılan Sayın Başbakanın, ekono-
mıik olayları ele alışta daha da dikkatli olması
nı kendisimden bilhassa rica ediyorum. 

Çalışanları ezilmişlikten kurtarmak, onların 
haklarını korumak ve onlara insanca yaşama 
olanağımı kazandırmak elbette hepimizin başta 
gelen görevidir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

3. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, 
kapatılan jandarma karakolları konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayım Aygün, kapatılan kara
kolların durumu 'hakkımda ıgündıem ıdışı söz is
tiyorsunuz, Ibuyurun. 

SALİH AYG-ÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli aılkadaşlarım; 

Askerlik şubeleri kapatılırken, ıburada Mil
lî Savunma Bakanlığını lıedef 'almış; halka hiz
meti halkın ayağıma götüreceğdimıiız yende halk
tan 'biz'mtetd uzalklaştınmış, şubelerin 'büyük (bir 
kısmı kapatılmış, dolayısıyle halkı kilomeitreler-
co uzaklara as körlük ycklaıımalarına ıs:evke zor-
lamışızdır; fakat bu kürısüd'e bu -sözlerimiz yer 
ou'lmamış, üzümltü ile ifade 'etmtek iisiüerıkn. ki Mil
lî Savunma Bakanlığı da bu konuya eğimıemiş-
tiı\ 

Paritileırüstü Hükümet şimdi 'bir koalisyon 
haline golmliştir. Bu komuya Millî Müdafaa Ve
kilinin bilhaısısa dikkat 'eıtimıeisini ilsltlirham ediyo
rum. Bu böyle ilkem yemi bir konu ile kaırşı kar
şıya kalmış ibulumuyoruz. 

Türkiye'mim maıhtellüf yerlerinde jamdanma 
'karakolları kapatılmaktadır. Bunların, Jamdar-
ma Genel Komutamlığı tarafından ve Dahiliye 
Vekâleti 'tarafından planlandığı ifade edilmek
tedir. Biz, bu p'lâmlamampn medenıine .eğıillmüyo-
ruz. Ancak, fbir kususu Yüce Meclisim dikkati
ne aırz ejtmıede fayda mıülâhaza ediyorum.. 

Yeri, Amasya Vilâyelt'i, 'Taşova kazası, Ulu-
'feöy mahîyeisıidir. Orada oy dağılımını Yüce Mec
lisim dikkatime arz etimıelk^teltilyorum. 'Seçmem sa-
yıısı 1)147, A. P.'ndm aldığı oy miktarı 316, Bir
lik Partisii 4, Cumhuriyet Halk Partisi 1'2, Gfti-
ven Partisi 22, Millet Partisi 4, Millî Hareket 
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Partisi 3, Türkiye işçi Partisi 448... Hal böyle ol-
ımaJsma rağmen, Melen Hükümeti Dahiliye Ve
killi Kuibat Beye durum izah edilmiş, buradaki 
karakolum kaldırılma(ması hususumda gerekli 
rfcedlbir alınması rica edilmiş, bunun üzerime yeni 
Dahiliye Bakanına da durum arz edilmiş, maa
lesef müracaatlarımız yer bulmamıştır. Ulu-
(fcöy dediğim yer, Türkiye İşçi Patisinim. 
dirij anlarının merkez haline getirdiği, isiım 
vermeyeceğim propaganda olmasın diye, 
Türkiye İşçi Partisinde bugün mahkûm 
olan liderlerin yıllarca her zaman orayı zliyaret 
edip gece orada yatıp kalktıkları yerdir. Böyle 
blir 'bölgeden jandarma karakolunum kaldırılıma-
isıınm medenimi, üzünıtü ile söyleyeyim. ki, antla-
ımıyorum. Kendilerime ifade nettim; «Jstatistftği 
önlümüze koyunuz durumu ıtetkik .edimiz, biiraz 
olbjektiif olunuz, karakollarım! kaldırıldığına iti
raz leitnıiyorum; fakat hadiseleri .olduğu gfflbd de'-
ğerlendirmeye bakımız.» dedik, maalesef, bu 
müracatımız da yer bulmadı. Aldığım cevapta, 
Ikaraikoiun ileri bir zamanda açılacağı ifade edıil-
nuektedir. Talû Hükümetitnlin ,bilhasısa 'Sayın 
Başlbakaının bu konuyu dikkatime arz ediiyo-
truim. Anarşi ile nasıl mıücadelıe edeceksiniz 9 

'Türkiye İşçi Partisi 1147 reyin 448'nli allmış-
/tır burada arkadaşlarım. işçi Partiîsiıniın, kapa
tılış sebeplerli de meydanda. 

Halik liıçlm halkla 'beraber mi, yoksa halk için 
halka rağmen mi Hükümet icıra 'edecıektir Hü
kümet 1 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A, P. (sıra
larından alkışlar.) 

4. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Kültür Müsteşarlığının iuiumu konusun
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Arslamitürk, Küftür Müs-
tieşarlığının tutumu İle ilgili gündem dışı mz 
ilsıteımâış bulunuyorsunuz, buyurun. 

MEHMET ARSLANTÜRK < Trabzon) — 
iSayıın Başkan, değerli arkadaşlarım :j 

Yıllardan berli ımilyarı aşan ödeneklere kar
şılık kendisinden helklemıilenli yerine 'getirememiş 
olan, daha doğrusu olumlu bir iş yapmayı âdeta 
alışkanlık haline gıetirem Kültür Müsteşarlığı
nım, basında yankısını bulan çıok sakıncalı bir 
davranışı dolayısıyle söz almış bulunmaktayım. 

îsıtanibul Müzik Festivali dolayısııyle «Sa
raydan. Kız Kaçırma» operasının Topkapı Sara-

yınlda oynanacağı söylentisi yaygın Iblir hal al
mıştır. Bu söylenti üzerime değerli (bir yazaramı-
'zım 17 Mayıs 1073 ıgünllü Hayaıt Dergininde çok 
açık Ibiçümde orftaya koyduğu «Tiopkapıı Sarayı
nı Yakmayalım» başlıklı yazısının ıbâzı höllüm-
lerini dikkatlerinize sunuyorum. 

'Şevket Rado aynen şöyle diyor : «Hangi Siliv
ri akılıdır bilînmıez, ünlü hesltekâr Motzart'm 
Saraydan Kız Kaçırma isimli operası anılır 
anılmaz ortaya çıkar; (aman efendilm, bu hari
kulade operayı biz Topkapı Sarayında 'oynama
lıyız. Böyle bir teşebbüs bütün dünyada alâka 
toplar ve biz bu operayı ancak Topkapı Sara-

' ymda o muhteşem dekor d'çinde bütün 'güz'ellli'ğft 
ile canlandırmış oHalbiilliriz) de ve daha öyle 
yaldızlı lâflar ©der ki, 'bakarsınız Devlet Opera
sının yetkilileri de hu yakıştırmamın cazibesine 
kapılıp, Saraydan Kız Kaçırma operasını (ger
çekten Topkapı Sarayında -oynatmaya ylömelmiş-
ler. 

Topkapı Sarayı, arkası çıtalardan vıe çuval 
parçalarından ijbarelt bıir tiyatro dekoru mudur 
ki, orada oyunlar oynansın? Burası, Türk tari
hinde «in az dört asırlık yeri olan sahici bir sa
raydır. Haıtitâ artık saray da değildir; Osmanlı 
İmparatorluğundan kalma dünyada eşi bulun
maz, kıymetini para ile ölçülmez binlerce eski 
eslenin saklandığı bıir müzedir. 

Korunması başlı başına bir mesele olan bu 
yıpranmış yere gece vakti yüzlerce kişiyi dol
durup altlarına rahatsız sandalyeler veya sıra
lar çekip projektörler altında onlara oyun gös
termeye kalkmak, ollsa olsa çılgınca 'bir (tasavvur 
olabilir. Falkat bu tasavvur müzenin yanıp kül 
olmasına ısıelbebolalbileceği için son deıreee, ola
bildiği kadar da Itelhlikeılidir.» 

iSayın arkadaşlarım, yıllardır .büyük ödenek-
lentim sel gdlbi boşuna harcanmış olması, Türk 
sanatını belirleyecek olan genç değerlierimiilzin, 
ulusal yetenekleriımiîzin gıerekıtirdiği olanakla
rın çok altında bırakılması elbıeltte 'önemli ka
yıplardır. Gteleoakte bunların 'telâfisi mümkün 
olabilir. Ancak bir tek şey mümlkün d'eğilldlir : 
Dünya sanat tarihinde bir eşi daha bulumıma-
yan ve tarihimizin en değerli miraslarımdan 
olan bu eşsiz hazinenin telâfisi mümkün olıama-
yacalktııs 

Binıbür 'güçlükle yerinıe koyduğumuz, top
lam maliyeti 113 ımdilyon olan teoca Kültür Sara-
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yımdam bugün 'orltada ne kalmıştır? Sadede hüs
ran ve «gözyaşı. Bırakım maddî değerini, 'Oyum-
lar için getirilen tarihî giydiler, aksesuar, tab
lolar r e «elyazması Kur'an 'bir daha yerine kona
bilecek midir ? 

Çevresinde sanatla pek .ilgisi (bulunmayan 
kimseleri toplamayı âdeta âdet 'edinmiş olan 
Kültür Müsteşarlığımın artık ciddî (bir tavır ta-
kımıması zamanı >gelmişftir. 

Sayım arkadaşlarım, "sözlerimi bütiraneden 
önce izin verirseniz bir konuya daha değinmek 
ilsltiiyo.rum. 

Kültür Müsıtlteşarliğı, sanki müzelerde ziya
ret 'okunması 'mümkün değilmiş ıgdbi, bâzı çevre
lerle boşgörünımek için çok değerli sanat eserle
rini ımüzelerden çıkartıp özel salonlarda tıeşhiçr 
•ettirmiş ve siözde verimli bâzı dış sergiler dü-
zmlıemımıişti. Şimdi mahkemesi 'görüldüğü içim 
üzerinde duramadığımız Kültür Sarayı felâke
tinden sonra benim ve bâzı (milletvekili ve se
natör arkadaşların uyarısı 'ürerine bu sergileme
lerden vazgeçilmiştir. Bu uyarımızla da Tıopka-
pı 'Sarayımın gösltiteri yeri haline geltirilmıesiin-
dem vazgeçileceğini! umuyoruz. 

Kültür Müsteşarlığımın 'elinde 'her nedense 
hSr türlü .istenilen düzeye varamamış olan Türk 
sanat ve kültürünün bir perlşaınlılktam kur t tanl -
ması, Türk sanat ve kültürüne sayıgısı olduğuna 
inandığımız Hükümetimiz için vicdanî ve kaçı
nılmaz ödev haline gelmiştir. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. 

5. — Erzurum Milletvekili Oıyasettin Kara
canın, Aşkale ilçesi ve Kandilli bucağında âfet
ten zarar gören vatandaşlara yapılacak evlerin 
durumu hakkında gündem dışı demeci ve İmar 
ve tskân Bakam Nebil Oktay'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, Aşkale İlçesi ve 
Kandilli Bucağındaki âfet medeni ile gündem dı
şı !siöz istemiş bulumuyorsunuz, buyurun. 

OIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başlkan, sayın 'milletvekillleri j 

Tahminen 7 - 18 yıl önce Erzurum Aşkale İl
çe merkezimde 46 vatandaşa ailt meskûn 46 ev 
sel âfetine uğramıştır. 7 ilâ 8 yıldan beri defa
larca ilgili B,a!kamlıklara ve Hükümetlere önerge
ler verdim, mahallinde inecelemıeler yaptım. 
Yaptığım imceleimelerli bizzat bu Meclis kürsü
sünde birkaç defa dile ıgetirdilnı. İlgili Balkanlar 

çıktılar bu 'kürsüden cevap verdiler, «Bu «evler 
yapılacaktır» dediler, ber yılım programına alı
nacağıma dair vaatte bulundular. Programa da 
aldırdık, mahalline yazdırdık, 11 İmar Müdür
lüğüne ıgitti 11 İmar Müdürlüğünde yer ihtilâ
fı, para noksanlığı, vilâyetle 'olan anlaşmazlık 
vesair selbeplerdem dolayı (bir avcının avımı ta-
kilbeıtitiğinden daha hassas bir beyin ile, ıgöz ile 
ve kulak ile bu 46 valtandaşım evlerinin yapıl
ması işini devamlı ve ımünhasıram ve «müessir bir 
surette «takibetmeme rağmen) hükümıetler, ba
kanlar müessiralyetini sağlayamadılar. Maale
sef 7 - S yıldan beri bu 46 haın'e sahibi, 46 aile 
reisi çoluk çocuğu ile birlikte balem -evsiz bark
sız başkalarımın yanında sığıntı olarak yaşa
maktadırlar. 

Artık bu, son safhasına gelmiştir. Mecliste 
üçüncü dönem 'hizmetimi de bitiriyorum. Şeref
le fbültün hizmetlerimi ifa letlti'm. Bu (hizmetli de, 
bu 'dâvayı da bu mücadeleyi de sonuma kadar şe-
ıreflo yaptım. 

Bugüne kadar gelmiş geçmiş olan İmar ve İs
kân Bakanlarının haç (birisi Sözünü, taahhüdünü 
yerine getiremedi. Vatandaşa karşı kendilerimi 
mıüşikül duruma soktular. 

Ben som söz olarak, som hizmet olarak bir 
kere dalha bu dâvayı, bu derdi Yüce Meclisin 
huzuruma ve hakemliğine sunmuş bulunuyorum. 
İmar ve fcikân Bakanlığını yeni deıruihjfce «dem 
çok değeırli ve çalışkan Sayın Nebil Oktay'ın, 
değerli hizmetleriyle bu 46 vatandanım kıomut-
larına bu yıl içerisinde behemahal sahibolabilecek-
leri ümidini taşıyorum. Kendisine güveniyorum, 
bu hizmeti de kendisinden bekliyorum. 

Gerek bu konuda ve gereîksıe şimdi Kandilli 
Bucağı üzerinde arz .edeceğim 1 - 2 dakikalık 
mâruzâtımda, şu anda İmar ve İskân Bakanlı
ğımı deru/hjbe edem Sayın Nebil Oktay'ım hiç bir 
kusuru, biç bir taksirü şüphesiz ki, yoktur. Bun
dan sonraki hizmetin aksaması halinde kusurun 
ıkendisime de sirayet «edeceğimi ifade eltımek iste-
rfîım. 

Diğer bir nusus : Yüksek Heydttimiziin ma
lûmu olduğu üzere, bumdan bir veya ilki ay 'önce 
Aşkale'nin Kandilli Bucağında bir deprem mey
dana geldi. Bu deprem, neticeleri itibariyle umu
mî hayata müessir •olabileicek derecede ağırdı. 
Birçck köylerde evler yıkıldı, birçokları, ağır 
ve orta Ihasar olmak üzere büyük zararlara mâ-
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ruiz (kaldı, ö idimden bugüne kadar halem hasam 
tespit edileiimeyen ievler var. Tespit edillemlerden 
yanlış deıreıcelemdirilemler veya tespit leddlıme-
yıen 'evlerin sahiplerıin'in vâki müracaatları üze
rime vilâyeltçe her ine kadar lilkinci defa İmar 
Müdürlüğünden mahallime tespite gidilmıiş -ise. 
•de, mahallime tespihe gideni Tn.emuri.air; «Siz bizi 
şikâyet ötltiniilz, bir idalha buraya getirdiniz, İşltıe 
geldik; -ama sizin hasarınızı yine tespit etmiyo
ruz» demek suretiyle hakikaten hasara tmâıroız 
kaldığı halde .evleri tespit latımedem dömlmüşler-
dir. Bu halkımdan üçüncü defa olarak valtam-
daşlar vilâyelte ve Balkamlık makamıma şiikâyeft-
'lerimii sunmuşlardır. 

Bölgemizde 'mevsim .dardır. Bu arkadaşlardan. 
-evleri ağır haisar gönenlerin bir kışımı çadırda 
yaşuyor. Aınlkara'da olduğu gibi Kandilli'de, Aş
kale'de de havalar soğuktur, yağışlıdır. Geıce 
sühunetim henüz daha 'sıfırın altında 3 dereceye, 
ı5 dereceye düştüğü vâkidıir. Çadır aılaımayam 
vatandaşlarımızın bir Ikısımı ağır hasarlı, ker
piçten yapılmış, yağmur altında hemen çökmek 
üzere, .en ufacık bir ısıerpintlide veya bir rüzgâr
da, fırtınada yılkılma tehlikesine mıâruz kaılaın 
'binalarda hile yatıma durumu ile haşhaşa kal
mışlardır ; hayatî (tehlike arz etmiştir. 

BAŞKAN — S aynı Karaca, lütfen bağlayı-
ımız ıeif emdim. 

GIYASETT1N KARACA (Devamla) — Biti
riyorum, son cümlemi söylüyorum. 

İmar Bakanlığından ımahallime güden yetkili
ler, ağır veya orta hasara uğranmış ikimıseılene 
500 lira İIOIOIO veya azamî 1 '500 lira verilebilece
ğini ve burnumla evlerini yapıp, başlarımı içeriye 
soiklmalarım kıemdıilerine söylermelktedirleır. Bu, 
siosyal adalete, uygun değildir. Oediz ve Bingöl 
depreminden. ıstonra yapılan yardımlar gibi, bu 
vatandaşlara da 'Devletim, Hükümetin ve mi'lle-
itin mıaddî ve mi'âmavî aımikânlarmdan istifade '&t-
ımeleri lüzumuna inanıyorum. 

Sayım Bakamımızdan istirham «diyorum, bi
zim hu dileklerimizi lütfen IkendilıarjJ yerine ge
tirsinler. 

Saygılarımı sunarım.. 
BAŞKAN —• İmar ve İskân Bakanı Sayın 

Nebil Oktay, buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI MEHMET NE-

BİL OKTAY (Siirit) — Sayın Başkam, değerli 

ankadaişlarım,, ısayın Oıyaıseitltin Karacaya arzı 
cevap leltımelk iisıtiyorum. 

Agka'le^de vuku 'bulan âfet sonucu yapılanı 
hasarın proje bedeli 868 bin liradır. Bu yerdeki 
binaların yapılması, 1971'de programa allsmmış 
ve 1€IT3 yılımda bitirilmesi öngörülmüştür. An
cak, bu yerlerin yerleşim plânı için tespit 'edilen 
arazi pahalı olduğumdan, inşaata başlanaımaımış-
tır. Bilâhara belediye arsa temin etmliş, buranın 
yerleşme plânını yapmış ve 'merkeze tasdik edil
mek üzere göndermiştir. Bu yer'leşımıe plânı bu
günlerde Başkanlığımızca tasdik .edilmelk üze-
redij. 

Ayrıca arkadaşııma heıımen belirteyim ki, bu 
yıl burada hasar gören evlerin inşasına başlama-
calkltır ve 1973 programına 368 bin lira ıtaibsliısat 
ayrılmıştır. Kendilerime bunu kesimlikle ifad'e 
•edeblilirim, 

KandilTj ile ilgili mâruzâtlarıma gelince; Yü
ce Meclisin malûmlarıdır ki, âfetler hususumda 
721619 ısayılı Kanun bâzı kıstaslar geitir'miışltir; 
hamili hallerde, hangi yardımlar yapılabilir. Şim
di, Kandilli bucak ve köyleıriniin tamamımda ha
sar ıgjöıren evlerim toplamı 32i3'tür. Bunlar; ağır, 
orta ve hafif hasar olmak üzere üçe ayırıyoruz, 
bunların tamamı ,323'tür. Ayrıca, 7269 sayılı 
Kanuna 'göne o yerde 'mesken yaıpabilmıeımiz üçün 
umumî hayat 'müessir bir durumun mıevcudol-
ması lâzımdır. Kamum, umumî hayatta ımüessiir 
durumu şu şekilde tarif 'ediyor; «Yerleşim yer
lerinde asgarî 10'un üstünde evin ağır hasar gör
müş olması lâzımdır.» Şimdi, yaptığımız tıteıspilte 
.göre, Kandilli Bucağımda ve bütün köylerinde 
10'un üstünde hasar görmüş bir tek ev mevcut 
değildir. Bu itibarla, konut yapımı 7:21619 ısayılı 
Kamumun aç ilk hükümleri mıuvacıeheısiınde ımüım-
kün bulunmamaktadır. 

Böyle hallerde malkdî yaddım yapmaktayız. 
Bu nakdî yardım, 5O0, İl O0I0, 1 500 lira olmak 
üzıere yapılmıştır. 

'Saygılarımla a,rz iederim. 

BAŞKAN — Simidi Sayın Bimay'a söz vere
ceğim. Ondam ısomra daha 4 arkadaşımız ;sö'z is
temişlerdir, Binay'dam ısonralki arkadaşlarımnızın 
ı:l'i t eki erin i sonraki Birleşimde karşılamaya ça
lışacağım., efendim. 

6. — Bilecik Milletvekili Sadi Bimy'ın, ör
mem 'muhafaza memurlarının özlük sorunlarının 
halli konusunda gündem dı§ı demeci. 
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BAŞKAN — Bilecifk Milletvekili Sayın Sadi 
Bimay, ornıan ve onman lemval'i üzerinde gündem 
dışı, 'buyurum. 

SADİ BİNAY < (Bilecik) — Sayın -Başkan, 
değerli arkadaşlarını, şahsen önemli söndüğüm. 
bir konuya kısaca temas etmek istiyorum. 

Memleketimiz malûm olduğu üzene, ormanca 
faik'ir m'emlıeıkeitler arasındadır. Bir orman yetiş
tirilmesi için 'de 'em aşağı 100 'yıllık gilM uzum bir 
devrenin ıgeçmesi lâzımdır. Orman t'eşjkilâtı Iku-
«raluılkem, ıbu teşkilâtım görevlerindin başında 
yurt onmıamlarmm korunması, muhafazası, de
vamlılığınım sağlanması ve verimim artırılması 
gribi hususlar yer almıştır. 

Geçmuiş devr-ellende Sayın Demirci Hülküımeti 
bu önemi 'büyük »çapta dile gelinmiş ve Tarım 
B-akanlığıma hağlı 'bir teşkilât olan Orman Genefl 
Müdürlüğünü Orman Bakanlığı halime igıeltlirerek, 
memleket (hizmetimde hu gayelere, yömelem önem
li hizmetleri Iteşvilk eder .duruma sokmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 18 mil
yon hektar ormanımız mevcuttur. Bumun 11 mil
yon heiktarı ıbozuık, 7 milyon hektarı da iyi va
sıflıdır. Buıgüın orman mamulleri, orman mah
sulleri dünyada kısırlaşmalbtadır ve dolayısıyle 
Tüılkiye'den onmam 'mahsulü taletbedlilmıekltedir. 
Bm yüzidem Türkiye'de dahilî fiyatlar süratle 
aırâmaiktadıi". 

Muhterem arkadaşlarımı, ormanların borum-
ması,. 18 milyon hektar ormanın (korunması 3 
bin adet Onmam Muhafaza Memuımuruma bıra-
kılmıştır. Şu 'halde yetiştirilmesi hir asır iste
yen ormanlarınızın ıkorummasmı üzerine 'alam 
•bu teşkilât mensuplarımın özlük halk ve istik
bal 'emniyetlerinin temim edilmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, Orman Muhafaza Me
murları, 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunu
na göre ifa ettikleri görev itibariyle özel zabıta 
hizmetlisi sayıldıkları halde, Personel Kanunu
nun hazırlanışında Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
gibi intibakları gerekirken, Genel Hizmetler 
sınıfına intibak ettirilmiştir. Dolayısiyle, Orman 
Muhafaza Memurları 657 sayılı Kanunun tatbi
kinde zuhur eden aksaklıklar içerisine girmiş
lerdir. 1973 yılı Bütçe Raporlarının hazırlanı
şında bu konuya özetle bu şekilde değinilmiştir; 
«Bu memurlar yalnız ormanlara ve av hayvan
larına ilişkin suçlar için polisin görev ve yet
kilerine sahiptir.» denildiği halde, 6831 sayılı 

Kanunun 79 ncu maddesinde «Orman memurla
rı, orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile 
tespit ve nakil vasıtalarıyle suç mahsulü malla
rı zabt ve icabında suç işleyenleri yakalamak 
salâhiyetini haizdirler.» denilmektedir. 

Arkadaşlar, orman emvali çok kıymetlidir. 
Orman Muhafaza Memurları, usulsüz ağaç ke
sen, kaçakçılık yapan bellerinde silâh, cephane 
taşıyan insanlar ve hattâ makinalı tabancalara 
kendilerini hedef yapmakta tereddüt etmeyen 
kimselerdir. Dolayısıyle dağ başlarında yalnız 
bulutlarla ve Allah ile vicdanlarıyle baş başa 
kalan bu ufak memur arkadaşların, görevlerini 
salimen yapabilmeleri için mutlak surette perso
nel hakları ile özlük meselelerini halletmemiz 
gerekmektedir. 

Arkadaşlar, «Talep vukuunda polis, jandar
ma, köy muhtar ve bekçileri orman memurları
na yardıma mecburdurlar.» denildiğine göre, 
gece - gündüz, yaz - kış demeden feragatla çalı
şan özel zabıta hizmetlisi olan ve katma bütçe
den veya döner sermayeden maaş alan bu me
murlara verilen 200 liralık işgüçlüğü zammı, 
emsali gibi 400 liraya çıkarılmalıdır. 

Arkadaşlar, bu memurları bizler eski. teşki
lât mensubu olan bir arkadaşınız olarak kısaca 
arz ediyorum eskiden köylerden alıyorduk, o 
zaman Orman Muhafaza memurları Okulu yok
tu. Birtakım kurs veya tatbikatla yetiştiriyor
duk. Şimdi Orman Muhafaza memurları okulla
rı vardır. Dolayısıyle vazifelerini daha bilgili 
bir surette yapmaktadırlar. Orman yangınların
da, açmalarda, haşerede, usulsüz kesimlerde ge
ce ve gündüz demeden, hattâ türlü şaibeler al
tında çalışan bu arkadaşlarımızı, bugünkü Hü
kümet ve Yüce Parlâmento mutlak surette öz
lük haklarında takviye etmelidirler. Onları ma
nen ve maddeten müsterih duruma getirmelidir
ler. Böylece hem bir devlet memuru olarak hay
siyetlerini koruyacaklardır ve hem de yetişmesi 
asırlara vabeste ve kaybedildikleri zaman tekrar 
geri gelmesi mümkün olmayan ormanları Alla
nın insanlara nimeti olan bu yeşil cenneti daha 
iyi muhafaza edeceklerdir. 

Bunu, yeni Hükümetten bilhassa istirham 
eder, hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sair 
sayın üyelerin taleplerini yarın karşılamaya 
çalışacağım. 

Gündeme geçiyoruz. 
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i . — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(8. Sayısı : 889) (1) 

BAŞKAN — Bu konuyla ilgili olarak Millî 
Eğitim Bakanı sayın Orhan Dengiz'in, önerge
sini okutuyorum. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bir süreden beri, ısrarla önemli saydığımız 
kanun tasarıları üzerinde, verilecek değişiklik 
önergelerinin kısıtlanması, muayyen bir süre 
içerisinde verilmesi yolu denenmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin Birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında yer alan ve Hükümet programında ön
celikle kanunlaşması öngörülen, Üniversiteler 
Kanun Tasarısının, 48 saatlik süre beklenilme
den, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu 
saygılarımla arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakam 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 

verilen, 889 sıra sayılı Üniversiteler Kanunu ta
sarısının komisyonlarda uzun süreden beri tartı
şılarak oluşturulmuş ve mahiyeti itibariyle tek
nik ve sistematik bir bütün arz etenesi sebebiyle, 
bu kabîl tasarılar üzerinde kabul edilen usule 
uygun olarak: 

1. Tümü üzerindeki görüşmeler bitinceye 
kadar maddeler hakkında sayın üyelerce verile
cek değiştirge önergelerinin Başkanlığa tevdiine, 

2. Değiştirge önergeleri verilen maddeler 
üzerinde görüşme açılmasına, diğer maddelerin 
okunup oylanmasına, karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Önerge 

üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Durakoğlu; le

hinde, aleyhinde?... 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Buyurun. 

(1) 889 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Aziz arkadaşlarım, bir tasarının, komisyon
larda ne kadar süre ile tetkik edilirse edilsin, 
Yüce Mecliste enine boyuna müzakere konusu 
olmasında büyük fayda vardır. Eğer bu konuda 
fayda görülmemiş olsa idi, İçtüzüğümüz, bunu, 
bugün başvurulmak istenen usulü, herhangi bir 
metninde, ait olduğu bir yerde zikreder, en sa
lim yol olarak buna mutlaKa baş vurulmasını is
terdi. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, bir dakikanı
zı istirham edeceğim. Sayın Hükümet ve sayın 
Komisyon buradalar mı?... Lütfen yerlerini al
sınlar. 

Buyurun sayın Durakoğlu. 
AHMET DURAKO JLU (Devamla) — Efen

dim, henüz karar verilmedi ki sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yerilmedi, yalnız Hükümetin 
de cevabı olabilir sayın Durakoğlu. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Karar veril
di de, tümü ile mi, yoksa madde madde mi gö
rüşmesini yapalım, onu konuşacağız. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şim
di efendim, umumî müzakerelerin devamı süre
since değiştirge önergeleri verilmesi, bu müza
kerelerden sonra (maddeler üzerinde) değiştir
ge önergesi verilmemesi yolunda, daha önceki 
yıllarda da geçmiş tatbikat vardır. Ancak bun
lar, uzun süre, parti gruplarının mutabakatıyle 
ortaya getirilmiştir; bir emrivaki olarak Genel 
Kurulun karşısına çıkarılmamıştır. Grup yöne
ticisi arkadaşlarımız çok iyi bilirler; zaten grup
ların, daha önceden görüşülmesi hususunda ha
zırlıklı oldukları konulardır bunlar. Bu sebeple 
de, daha ziyade, zaman kaybını önleme yolunda, 
grupların birbirleriyle, bu tasarının görüşülmesi 
konusunda hazırlıklı olarak vardıkları mutaba
katın tabiî sonucu bu yola başvurulmuştur. Ama 
görüyoruz ki, bir süreden beri, gerek sayın Hü
kümet, gerekse çoğunluk partisi, görüşülecek 
tasarıları veya teklifleri, ne 'olduğunu bildirme
den, Genel Kurulda grubu bulunan partilere bi-
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rer emrivaki yapmak suretiyle buraya getirmek
tedir. 

Şimdi dikkat buyurulursa, daha önceki tat
bikatla, bugün başvurulması istenilen tatbikat 
arasında, doğuracağı sonuçlar bakımından bü
yük farklar ortaya çıkmaktadır. Bir tasarı üze
rinde, (ki bu önemli saydığımız Hükümet Prog
ramının hasseten üzerinde durduğu, reform say
dığı tasarılar üzerinde) Yüce Meclisin titizlikle, 
enine boyuna başvurmadığı bir tarafı kalmadan, 
usul hükümlerinin kayıtlarıyla bâzı haklardan 
mahrum olmadan, bütün üye arkadaşlarımızın 
bu tasarılar üzerinde yeri geldiğinde ve ortaya 
atılacak fikirlerin ışığı altında önerge vermele
ri yolu, Tüzüğümüzün sayın üyelere tanıdığı 
normal haklardandır. Ama bu haklar kısıtlan
maktadır. 

Arz ettiğim gibi, daha önceki tatbikat, bu 
kere başvurulan uygulama için emsal göstere
mezsiniz. Çünkü, daha önce aynı yolda yapılan 
tatbikatlar, grupların malûmatı tahtında olmuş
tur. Genel Kurula ve gruplara emrivaki suretiy
le olmamıştır. Bu sebeple bu önergenin kabulü; 
önemli sayılan, önemli olduğu söylenen; fakat 
önemi ile mütenasip işleme tabi tutulmamasm-
da bilhassa titizlik gösterilen bir davranış olur. 
Bu davranışa itibar edilmemesini sayın üyeler
den istirham edeceğim ve önergenin aleyhinde 
oy kullanılmasını saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Hatırladığıma göre İcra İflâs Kanunu mü

zakere edilirken, Ticaret Kanunu müzakere edi
lirken, (ki çok önemli kanunlardı) bu yolda bir 
tatbikat yaptık. Bu tatbikata hiç kimse itiraz 
etmedi. Önemli kanunlardır, zaman dardır, bir 
an evvel çıkaralım ve memleketin beklediği bu 
önemli konuları bir sonuca bağlayalım dedik. 

Şimdi, 12 Mart sonrası bâzı reformların ya
pılmadığı ve Yüce Meclisin bu reformları bir an 
evvel gerçekleştirmediği ulu orta her yerde söy
lendi. 12 Mart sonrası partilerüstü hükümetler 
geldi, Anayasa değişikliğini Yüce Meclisler yap
tı ve bu değişikliğe uygun reform tasarıları ha
zırlandı. 
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Şmdi huzurunuzda müzakeresine başlayaca
ğım Üniversiteler Kanunu tasarısı, birbuçuk se
ne Millî Eğitim Komisyonunda; basma açık, 
Türkiye'deki bütün üniversitelerin rektörleri, 
dekanları ve hukuk yönünden ihtisas erbabı, 
olan profesörlerinin fikirleri alınarak, tartışma
lara katılmaları, tekliflerde bulunmaları sağla
narak olgunlaştırılclı. Bu tasarı o kadar olgun-
laştırıldı ki, değil grupların haberi olmama
sı; benim 12 senelik Parlâmento hayatımda, hiç 
bir tasan, komisyonlarda Üniversiteler Kanunu 
tasarısı kadar geniş, onun kadar derinlemesine 
incelenmiş, onun kadar Parlâmento dışı uzman
ların görüşlerine, tenkitlerine ve eleştirilerine 
açık tutulmamıştır. 

Aslında bu tasarı, usulî yönden, teknik, bir 
tasarı olarak karma komisyondan da geçirilme
miştir. Millî Eğitim Komisyonunda ayrıca, Plân 
ve Bütçe Komisyonunda ayrıca müzakere edil
miştir. Hani bir karma komisyondan geçer de, 
«Canını iste ihtisas komisyonlarında tam olarak 
söz söylenmedi, gruplar fikrini söyleyemedi.» 
deriz; böyle olmamıştır. Millî Eğitim Komisyo
nunda bir sene devamlı müzakere edilmiş ve 
Bütçe ve Plân Komisyonunda da fevkalâde 
önemli, gayet açık derinlemesine incelenmiştir. 

Bu tasarı hakkında grupların fikri yok de
ğildir. Bu tasarı hakkında grupların da fikri 
vardır ve buna itiraz eden partilerin sözcüle-
riylc komisyon, ben, bizzat tartışmalara katıl-
mışımdır. Burada da tartışmalara katılacağız. 
Hani bu, incelenmeden, gruplara haber verilme
den ele alınsın diye empoze ediliyor, değil; me
sele, bu tasarılar çıkmasın; bütün mesele bu. 
Reform diye bağıracaksınız, reformların çıkma
sını engelleyeceksiniz; yoklamalara gelmeyecek
siniz; sonra, «memleketin meselelerini biz çöze
ceğiz» diyeceksiniz. Bu lâflarla kimi kandıra
caksınız sevgili arkadaşlarım? Kim inanır bu 
lâflara? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sen Antalya'da anlatırsın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şu sıralarda 
oturmayacaksınız, bu sıralarda milletin verdiği 
emaneti ve milletin verdiği hakları kullanarak 
kanunlara istikâmet vermeyeceksiniz; koridor
larda oturacaksınız, reform tasarısının müzake
re edileceği an, beş kişiyi buraya sokacaksınız, 
komut verilmiş gibi ayağa kalkıp yoklama yap-
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tırıp, kanunların görüşülmesini engelleyeceksi-. 
niz. Sonra da, «Biz reformcu partiyiz» veya-
hutta «Reformlar yozlaştı» diyeceksiniz. Reform
ların yozlaşması ne ise; gelirsiniz, maddelerin 
üzerinde fikrinizi ortaya koyarsınız; gelirsiniz, 
burada milletin size verdiği vazifeyi yaparsanız; 
gelirsiniz burada aldığınız hakkın bedelini 
ödersiniz. Türk milletinin huzurunda, (5 ay son
ra çıkacağımız zaman) hep beraber hesabımızı 
verir, imtihan oluruz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Se
nin aklın ermez. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi şura
da... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — B u 
lâfları Antalya'da söylersin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi Antal
ya'yı falan karıştırma. Ben mevzi konuşmtuyo-
rum. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, çok rica edi 
yorum lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben mesele 
nin üzerinde duruyorum. Antalya ise,buyur An
talya'da görüşelim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bekliyorlar seni, söylersin orada. Öbür hesap
larımda orada verirsin. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Antalya mer 

selesi de ne imiş? Bunlar umumî meselelerdir. 
Üniversite Reform Tasarısı Yüce Meclisin huzu-
rundadır. Bütün partiler buradadır. Kanunlar 
komisyonlarda konuşulurken de eğer devam et
miyorsanız, bu kanunlardan haberiniz yoksa, bu 
kanunların altında eğer partilerinize mensup 
olan bakanların imzası da varsa... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Muha
lefet şerhleri de var. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhalefet 
şerhlerini koyduğunuza göre, demekki, mesele
lerin içerisindesiniz. O zaman burada bu lâfları 
etmek, bir nevi kusuru örtmektir. Bu kusur ör
tülmez aziz arkadaşlarım. Parlâmentoyu çalıştır
mamak, reformları çıkartmamak, milletin bek
lediği kanunları çıkartmamak için yan yollara 
sapmakla kusur örtülmez. Millet görüyor, millet 
herkesi görüyor. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bi
ze mi güvendin? 
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İHSxVN ATAÖV (Devamla) — Ben Yüce 
Parlâmentoya hitabediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, çok rica edi
yorum, artık susun lütfen. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
GÜGÜn kadar iş gör. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sorumluluk 
duygusu olmayan insanları muhatap almıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sayın Ataöv; çok istir
ham ediyorum sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben sorumlu
luk duygusu taşıyan, Türk milletinin oylarıyle 
bu salonlara gelmiş, bu kürsüde yemin etmiş 
olan (parti farkı gözetmeksizin) bütün parla
menterlere sesleniyorum. 

Seçime gideceğiz; «Demokrasi, demokrasi» 
diye meydanlarda bağırıp, bu Parlâmento içeri
sinde parlâmento düşmanlarına malzeme hazır
lamak, demokrasiye ihanet etmektedir. (AP ve 
CGP sıralarından «Bravo» sesleri) Demokrasiyi 
bu kürsüde savunacağız. Parlâmentoyu savun
mayanlar, meydanlarda halka karşı numara 
yapmasın. Halk dinlemez bunları, itibar da 
etmez, 5 ay sonraki seçimlerin sonunda görecek
siniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sen de göreceksin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) Arkadaşlar, bu
rada, komisyonlardan geçmiş, ayrı ayrı müza
kere edilmiş bir reform kanunu vardır; geliniz, 
«Reform, reform» diye bağıracağınıza işte or
taya eser gelmiştir, fiilen, vicdanlı oylarınızla, 
dillerinizle, fikirlerinizle katkıda bulununuz. 
Yüce Parlâmentodan çıkacak sonuca gölge 
düşürmeden, ,Türk milletinin huzurunda, 
«Türk Parlâmentosu iyi bir reform yaptı» di
ye soylcyebilclim. 

Üniversitedeki anarşi devam ederken, üni
versitenin reform ihtiyacı olduğunu bağıran 
siz değil miydiniz? (AP ve CGP sıralarından 
«Bravo» sesleri. 

Demek ki, bu kanun çıkmasın. Nasıl olsa 
tekrar iktidar olmak mümkün değil... Eski ka
nunlarla yine gelinsin. Anarşi yine tahrik edil
sin. Yine, o zaman reform fetvaları verilsin. Yi
ne o zaman, yan yollardan iktidara ortak tolmak 
için, meydanlarda fırsat kollansın. Bunları ne 
millet yutar, ne dünya yutar, ne Parlâmento 
yutar... (AP ve CGP sıralarından «Bravo» ses
leri) 
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Vicdanı, izanı olanlara hitap ediyorum; bu
yurun, reformları çıkaralım; bu takririn lehin
de oy kullanın. 

Saygılar sunuyorum. (AP ve CGP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Çıkarmaya 
gücün var mı senin ? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Grup 
adına söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına sayın Durakoğlu, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

iSaym İhsan Ataöv arkadaşımızın, önerge ile 
uzaktan yakından ilgi kurulmasına imkân olma
yan sözleri bu kürsüde sarfedilmemiş olsaydı, 
tekrar huzurunuza çıkmak gibi bir durumu ih-. 
tiyar etmeyecektim. 

Ama ne yazık ki, benim arz ettiğim hususa, 
Sayın İhsan1 Ataöv uzaktan dahi temas etmediler. 

Arkadaşlarım ben ne diyorum? Ben diyorum 
ki, daha önce bu konuda yapılmış ırygulama var
dır. İnkârım yok; yapılmış uygulama vardır. 
Ama, yapılan bu uygulamanın, önceden yapılmış 
bir hazırlığı vardır. Gruplar hangi kanunu, ne za
man görüşeceklerini biliyorlar. Bu kanunlar üze
rinde hazırlıklarını ikmal ediyorlar. Daha fazla 
süre almasını önlemenin çabası ile, bütün grup
lar, müştereken böyle bir teklifi getiriyorlar. O 
zaman, dikkat buyurursanız, ortada mahzur kal
mıyor. 

Ama, bu kere başvurulan yolun ise, eskiden 
emsal olarak nazara aldıkları uygulama ile uzak
tan yakından ilgisi yoktur, diyorum. Ne diyorum? 
Genel Kurulda grubu bulunan siyasî partilere ta-
mamiyle emrivaki yapılıyor. Hangi kanunun, ne 
zaman görüşüleceği konusunda grupların hiç bir 
bilgisi yoktur. Aniden, çok önemli saydıkları ta
sarıları, biran önce, enine boyun tetkik edilme
den, hattâ grup sözcülerinin bulunup, bulunma
dığı da belli olmadan; olmadığı takdirde biran ön
ce üzerinde söz söyletmeden -çıkarılmanın; yani 
gerçek tabiriyle «geçiştirilme»nin bir örneği ola
rak, bu emsaller istismar edilerek buraya getiri
liyor. Ben bunu arz etmek istiyorum. 

Ama, hal bu iken ve gerçek de bu iken, bu 
konuya temas etmek imkânını bulduğu halde, 
temas etmemeyi tercih eden Sayın Ataöv arka

daşımız, bundan anlamlar çıkarmak yoluna gi
diyor ve «Cumhuriyet Halk Partisinin reform 
yapmak niyetinde olmadığını» söylüyor. 

Sayın arkadaşlarım, niye gerçekleri saklıyo
ruz? Niye milleti aldatacağımızı zannediyoruz? 
Reformların karşısına kimin çıktığını, kimin ta
raftar olmadığını ve 12 Marttan sonra Anayasa
nın emrine, 12 Mart Muhtırasının emri inzimam 
ettikten sonra ancak reform taraftarı olanların 
kimler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 

İsterseniz satır satır beyanlarını size oku
rum. 12 Marttan önce; «toprak reformunun Tür
kiye'de yapılmasına lüzum ve imkân yoktur» di
yen kişilerin, 12 Marttan sonra toprak reformu
nun teminatına sahip çıktıklarını gördük. Bun
lar bir gerçektir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İSMET SEZGİN (Aydın — Sayın sözcü, en 
büyük reformları Adalet Partisi yapmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anayasayı de
ğiştirdik. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sizin partini
zin yaptığı tek bir reform gösteriniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sezgin, çok rica 
ediyorum, çok istirham ediyorum. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — İster
seniz bir bir örneklerini veririm arkadaşlarım. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Lütfen Sayın Du
rakoğlu, Sayın Durakoğlu... Sayın Durakoğlu çok 
rica ediyorum, bir dakika. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bir 
iki örneklerini veririm. O kadar çok tekrar et
mişimdir ki... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, çok rica edi
yorum, bir dakika, bir dakika... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Konuşmak yok 
öyle ezbere... 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
hatip konuşacaktır. Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Lehte söz istediğiniz takdirde, Tüzüğün elverdi
ği şekilde sizlere söz vereceğim. Burada konuşan 
bîr hatibin sözünü, herhangi bir sayın üyenin kes
meye hakkı yoktur. Çok istirfıam ediyorum, lüt
fen dinleyelim. 

Sayın Durakoğlu buyurunuz. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlarım, gerçekler bu iken ki, iktidar olma
nın bir sorumluluğu vardır; bıjı sorumluluğu, Hü
kümete katılan... 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhalefet olma
nın sorumluluğu yok mudur? 

BAŞKAN —• Sayın Sezgin, çok istirham edi
yorum; siz tecrübeli bir parlamentersiniz, bakan
lık yapmış bir insansınız, lütfediniz. 

AHMET DURAKOGLU (Devamla) — O sı
ralarda oturmanın da bir mükellefiyeti vardır, 
sabretmek zarureti vardır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Orada konuş
manın da bir mükellefiyeti vardır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ataöv konuşurken orada yok mu idin Sayın Sez
gin? Nerelerde idin? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Sayın Sez
gin, çok rica ediyorum... 

AHMET DURAKOGLU (Devamla) — Ken
dinize güveniyorsanız, geleydiniz buraya. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

H. AVNt KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, aynı hareketi ve davranışı arka
daşlarınıza da yapsaydınız memnun olurduk. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu lütfen, çok 
istirham ediyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Orada kabadayı
lar var, kabadayılar. " 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, aynı hassasiyeti, aynı ölçüde diğerlerine de 
yapınız. 

BAŞKAN -— Dikkat buyurdunuzsa, Sayın 
Cengizhan Yorulmaz birkaç defa lâf attı. Söyle
diğim sözlerde... 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Siz de ay
nı ölçüde davranınız, aynı hassasiyeti gösteriniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynı şeyi gösteririm ama... (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Aynı ölçü
de davranmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum; 20 kişi 
birden sataşıyorsunuz; lütfen oturunuz Sayın Sez
gin; istirham ediyorum. 

Benim bitaraflığımdan şüphe ettiğiniz zaman, 
buradan çekip gidecek kadar aklıselim sahibi bir 
adamım. Çok istirham ediyorum. Her zaman bita
raflığıma dikkat eden bir insanım. Çok istirham 
ediyorum, lütfediniz. Hakikat, görünüş odur ki; 
biraz evvel Sayın Cengizhan Yorulmaz sadece Sa
yın Ataöv'e sataşmak istedi. Kendisini önledim ve 
ondan sonra da durdu. Şimdi görülüyor ki, Ge

nel Kurulda 15 - 20 tane sayın üye durmadan, 
konuşan hatibe sataşmaktadır. Lütfediniz, istir
ham edeyim; konuşmasına devam edecektir. 

Sayın Durakoğlu buyurunuz. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım iktidar olmanın bir sorumlu
luğu vardır. (A. P. sıralarından «Muhalefetin 
yok mu?» sesleri.) Onu da anlatacağım, yeter 
ki sabır buyurunuz. 

Hükümete katılan üyelerin, yani partilerin bu 
sorumluluğu paylaşması lâzımdır. Bu sorumlulu
ğa yanaşılmadığı sürece, muhalefet partilerinden 
destek ummak suretiyle önemli saydıkları kanun 
tasarılarını yüce Meclisten çıkarmak yolunda mu
halefetten istekte bulunmak, iktidar sorumluluğu 
ile kabili telif değildir. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Kim 
sizden talep ediyor efendim? 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şimdi 
sabır buyurun Sayın Demirel. 

(SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Kim 
sizden destek umuyor? 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Lüt
fen sabır buyurun, sa'bır buyurun, izah ede
ceğim. Gelişigüzel söz söylemiyorum. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Kim 
sizden destek umuyor? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sen sus, otur 
yerine. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sus be, sus be 
terbiyesiz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN —• Sayın Sezgin, Sayın Sezgin, si
ze yakıştıramıyorum Sayın Sezgin; tecrübeli bir 
parlamentersiniz siz. (A. P. ve O. H. P. sırala
rından karşılıklı ayağa kalkmalar, şiddetli gürül
tüler.) . 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Otursana yeri
ne, sana ne oluyor? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sen 
de otursana. (A. P. sıralarından bâzı milletvekil
lerinin C. H. P. sıralarına doğru yürümeleri.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen ye
rinize oturun. (Başkanın çana vurması) Çok rica 
ediyorum. İdare âmirleri lütfen... (A. P. ve C. H. 
P.'li üyeler arasında anlaşılmayan müdahaleler, 
şiddetli gürültüler ve karşılıklı yumruklaşma
lar.) 
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İdare âmirleri, idare âmirleri lütfen... (Kar
şılıklı yumruklaşmalar ve şiddetli gürültüler.) 

Çok istirham ediyorum arkadaşlarım... Grup 
yöneticilerini göreve çağırıyorum. (Şiddetli gü
rültüler ve A. P. ve C. II. P.'li üyelerin birbir
leriyle yumruklaşmaları.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Maksat 
bu Meclisi çalıştırmamaktı değil mi Sayın Baş
kan? (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendini; çok 
rica ediyorum karıştırmayın meseleyi... Her biri
niz bir yerde meseleye el atıyorsunuz. (Şiddetli 
gürültüler.) Çok istirham ediyorum arkadaşlar... 
(Arka sıralarda A. P. ve O. H. P.'li üyelerin bir
birleriyle yumruklaşması ve şiddetli gürültüler.) 
Arkadaşlar... Grup yöneticilerinden çok istirham 
ediyorum, lütfen elatsmlar meseleye... (Şiddetli 
gürültüler ve karşılıklı müdahaleler.) Sayın ida
re âmirleri... Sayın Güleç... Sayın Fazıl Güleç 
lütfen yerinize oturun siz... 

TURHAN FEYZİO&LU (Kayseri) — Ayır
mak için çalışıyorlar Sayın Başkan. (Şiddetli gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Beyefendi, orada, ben görüyo
rum, Sayın Feyzioğlu görüyorum orada... Görüyo
rum meseleleri, lütfen çok istirham ediyorum. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sen kendine mu
kayyet ol... 

BAŞKAN — Oturun yerinize lütfen, oturun 
Sayın Güleç... 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Sen tahrik edi
yorsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Söyleyecek sözünüz yoktur, otu
run... 

Çok muhterem arkadaşlarım, çok istirham edi
yorum, Türkiye'nin kaderijde ilgili bir kanunun 
görüşmesini yapıyorsunuz. Burada her sayın üye 
içinden geldiği gibi, doğru bildiği her şeyi söyle
me hakkına haizdir. Neden asabileşiyorsunuz? 
Çok istirham ediyorum, lütfediniz, her sayın üye
nin konuşma hakkı vardır burada... 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Doğru 
mu söylüyor? 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Güven, çok is
tirham ediyorum, lütfediniz... 

-SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Doğru 
bildiğini mi söylüyor? 

BAŞKAN — Bu hususa devam ettiğiniz tak
dirde oturumu kapatmak mecburiyetinde kala

cağım. (A. P. ve € . G. P | sıralarından gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Gayeniz o, 
gayeniz o... (Şiddetli gürültüler ve sıra kapakla
rına vurmalar.) 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum... Çok 
istirham ediyorum arkadaşlarım. (Gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Zamirini 
attın, baklayı attın... (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Başkanlık olarak dikkat ederse
niz... (A. P. ve C. G. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler.) Sayın Bağcıoğlu, Sayın Bağcıoğlu siz 
de mi?.. Siz de mi Sayın Bağcıoğlu?.. Çok istir
ham ediyorum... 

•KASIM ÖNADIM (Bursa) — Basıp gidecek
sin... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — O basıp gidecek, kim olacağı bel
li olmaz. Ben burada Meclisi yönetiyorum, Mec
lisi yönetiyorum. * 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Ayıp, ayıp... 
Genel Kurula... (Gürültüler.) 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — O lâf 
hoş değil. 

BAŞKAN — Benim demek istediğim şu; bi
raz evvel ki yaptığınız hâdiselere devam ettiği
niz takdirde başka çıkar yolum yoktur diyorum. 
Dikkat ederseniz yarım saatten bu yana mese
leleri gittikçe çıkmaza sokuyorsunuz. (Gürültü
ler.) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Değil Sayın 
Başkan, hâdiseyi yaptınız diyorsunuz Sayın Baş
kan ; hâdiseleri arkadaşlarınız çıkardı, bunu siz de 
gördünüz. 

. BAŞKAN — Buna rağmen, Meclisin bir sa
at fazla çalışması için gayret sarfediyorum Sayın 
Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — «Yaptığınız hâ
diseleri» diyemezsiniz Sayın Başkan. Yapılan hâ
diseleri, bu hâdiseleri arkadaşlarınız çıkardı, siz 
de gördünüz bunu. 

BAŞKAN — Tümü için söylüyorum, hâdise
leri çıkaranlar için söylüyorum Sayın Sezgin ve 
dikkat ederseniz, baştan beri, bu Meclisin en tec
rübeli insanlarından olan size çoğu kere hitap 
ettim; lütfediniz dedim, meseleye sizin el atmanız 
lâzım gelirken hâdiselere sizin de karışmanız be
ni üzüyor. Çok istirham ediyorum kanunun gö
rüşmesine devam edeceğiz... Lütfen. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 
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O. H. P: GRUBU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Devamla) —• Muhterem arkadaşlarım, bi
raz önce de arz ettiğim gibi, iktidar olmanın bir 
sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğa, Hükü
mete ortak olan partilerin sahip çıkmaları lâzım
dır, gereklidir, şarttır; ama muhalefetten isteni
lene bakıyoruz ve muhalefetten ne istendiğinin 
mahiyetini arz etmeden telâş gösterilmesine bakı
yoruz; gerçekten açıklığa kavuşması lâzım gelen 
bir konunun bulunduğuna da inanıyoruz. 

Muhalefetten istenen şudur, muhalefetin ik
tidardan istediği de sabırdır diyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Boyu
na karıştıracaksınız, biz de sabredeceğiz. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ka
rıştırmak zatıâlinizin vazifesidir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 'Siz ka
rıştırıyorsunuz. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Siz kendinize 
mukayyet olun. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ben 
hesabımı bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, çok rica -ediyo
rum; çok istirham ediyorum Sayın Tosyalı. Çok 
rica ediyorum beyefendi. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Muha
lefetten istenen şudur arkadaşlarım : 

Geleceksiniz, yoklamalarda bulunacaksınız, 
çoğunluğu sağlayacaksınız; ondan sonra iktidara 
mensup üyeler salonda bulunmadıkları zaman 
da, çoğunluğun sağlanması ve iktidarın tercihleri 
istikametindeki tasarıların kanunlaşması için yar
dımcı olacaksınız. Nasıl yardımcı olacaksınız?... 
(A. P. sıralarından «Hayır» sesleri.) 

ÖMER EKEN (Antalya) — Hayır, hayır 
efendim. 

AHMET MUKADDER ÇILOĞLU (Burdur) 
— ©öyle bir istek yok, zabıtlar meydanda. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Reyi
nizi vermeyeceksiniz... (A. P. sıralarından «Ha
yır» sesleri) ..tenkitlerinizi söyleyeceksiniz; ama 
Mecliste çoğunluğu sağlayabilmek için mutlaka 
Meclisten ayrılmayacaksınız. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Böyle bir 
istek de yok beyefendi. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Böyle 
bir isteğe sahip değilseniz, Cumhuriyet Halk Par
tisinin reform saymadığı... 

BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, çok rica edi
yorum lütfen. 
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AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 
...Cumhuriyet Halk Partisinin reform saymadığı 
kanunları çıkartmamak için yaptığı engellemele
ri de meşru hakkı olarak saymaya mecbursu
nuz. 

ÖMER EKEN (Antalya) — Ya, ya!.. (A. P. 
sıralarından «Ya!» sesleri.) 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Niçin? 
Zatıâlinizin, her birinizin ve Adalet Partisinin 
de zaman zaman başvurduğu yol bu yol değil mi
dir? 

HİLMÎ BİÇER (Sinop) — Biz yerinde yap
tık. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Hiç 
hatırlamıyor musunuz parti olarak? Millet Mec
lisindeki çalışma hayatınızda yoklama istediğinizi 
hiç hatırlamıyor musunuz grup olarak? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Biz «Millî 
bakiyede» yaptık. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şu
rada yaptınız, burada yaptınız; örneği mühim 
değil, yapmış olmanız mühimdir, ki yaptınız. Öy
leyse sizin yaptığınızı... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, iki dakika
nız var, lütfen bağlayınız. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — H a y ı r 
efendim, ben saate bakıyorum; benim 15 dakika 
konuşmak hakkım vardır, buradaki olaylar se
bebiyle bu kısıtlandı. Lütfen onu da üzerine ilâ
ve edin; o zaman hakkıma hürmet ederim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, biz yıllardan beri 
reformları savunduk. Bunun, 1961'den bu yana 
savunduğumuz reformların, partimiz yetkilileri 
tarafından dile getirildiğini, bugün hemen he
men bütün Türkiye'de bilmeyen yoktur; ama biz 
hangi konuda nasıl reform istediğimizi de uzun 
uzun anlatmışızdır. 

Sayın Ataöv diyorlar ki; «Gelirler buraya, ni
çin bu reformları tasvip etmediklerini söylerler.» 

Sayın arkadaşlarım, bundan daha kısa bir 
süre önce görüşülen toprak ve tarım reformu üze
rinde, şahsen bu kürsüde iki saat yirmi dakika 
niçin bu reform tasarısını, reform denilen bu ta
sarıyı tasvip etmediğimizi grubum adına açıkla
dım. Ondan sonra, verilen cevaplara istinaden, 
yine Coşkun Karagözoğlu arkadaşımız iki buçuk 
saat anlattı. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Size 
söz veriliyor konuşabiliyorsunuz, hakkınız; ta
mam. 
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H. AVNI KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Müddeti dolmadı mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Çıkan hâdiseleri de ekledik; 4 
dakikaya çıkardım Sayın Kavurmacıoğlu; 3 da
kikası daha var efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Arka
daşlarım, ne kadar müdahale ederseniz edin söy
leyeceklerimi mutlaka söyleyeceğim, bundan emin 
olun. 

Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra, «Ko
misyonlarda, bu tasarı, bilmem profesörlerin işti
rakiyle, bilmem ait olduğu komisyonda, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda uzun uzun tartışıldı, he
men hemen bunun üzerinde söz söylemeyen hiç 
bir milletvekili kalmadı.» sözü, Genel Kurulda
ki müzakerelerin en kestirme yoldan, geçiştiril
mek suretiyle, yapılmasına gerekçe gösteriliyor. 

Arkadaşlarım, komisyonların da görevi var, 
Genel Kurulun da görevi var, Hattâ, son söz sa
hibi olması sebebiyle Genel Kurulun görevi bun
ları' görüşmektir. Komisyonlarda tasarılar ne de
rece kotarılırsa kotarılsm, ne kadar iyi tetkik edi
lirse edilsin, tabiatiyle Genel Kurullarda görüşü
lecektir. Ama ben reform taraftarlarından şunu 
beklerim; madem ki, 12 Marttan sonra, reform 
taraftarlığında daha önce reformcu olduğunu id
dia eden, reform taraftarı olduğunu ispat da 
eden partiyi geçmek gibi bir yol tercih ediliyor, 
bu kadar kısa sürede bu kadar büyük mesafe al
mak heyecanı içerisinde bulunan partilerden is
tirhamım şudur : 

Lütfedin, madem ki bu tasarıları önemli sayı
yorsunuz ve bunların reform olduğuna inanıyor
sunuz, yüce Meclis tarafından enine boyuna tet
kik edilmesine fırsat verin. Aksi halde, «bizim 
tercihlerinizin bir an önce kanunlaşmasında ya
rar vardır; öyle ise, muhalefetin de, bu tasarıla
ra karşı olanların da görüşlerini ve önergelerini 
vermemeleri için kısıtlamalar yapalım yolu» bu
rada yapılan iddialarla uygun düşmeyecek, çe
lişik beyanlardır ve bu çelişkiler taraftarlığın ne 
derecede olduğunu göstermek için de yeterli bir 
delildir. 

Mâruzâtım bu kadar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, grup adına söz is
tediğiniz için .Sayın Asutay'a takaddüm ediyor
sunuz, herhalde lehte değil mi? 

SALİH YILDIZ (Van) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, lehte söz veriyorum. 

C. G. P. GRUBU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Müzakere usulünü konuştuğumuz tasarı, önem
li bir tasarıdır: Memleketin bir an evvel çıkma
sını beklediği ve bir çok ihtiyaçlara cevap ver
mesi; mutlaka kabul edilmesi gereken önemde bir 
tasarıdır. 

Bu itibarla, bu tasarının çıkmasını önlemek 
için girişilen tedbirleri tasvip etmeye imkân yok
tur. Kaldı ki, teklif edilen müzakere usulü ne
dir? Tümü konuşuluncaya kadar hangi madde
ler üzerinde müzakere açılmak isteniyorsa, o 
maddeler hakkında önerge vermek mümkün ve o 
maddeler müzakereye tabi olacaktır. Önerge ve
rilmeyen maddeler okunarak oylanacaktır. Eğer, 
bir sayın siyasî parti veya bir milletvekili bütün 
maddelerin müzakereye tâbi tutulmasını istiyor
sa, bu yol da kapalı değildir. Her madde hakkın
da önerge verebilir ve müzakere usulünü temin 
edebilir. Binaenaleyh, Yüksek Meclisin iradesini 
kısıtlamak bahis konusu değildir. Kaldı ki, geç
mişte örnekler vardır. Bu örneklerden birini arz 
etmek isterim. Her gün için konuşulan ve ger
çekten, memleketin sadece memurlarını değil, sos
yal bünyesini pek yakından ilgilendiren, Perso
nel Kanunu namı ile maruf kanunun müzakere 
usulüdür. Bu tasarı da böyle müzakere edildi ve 
bu tasarının müzakeresi sırasında sayın C. H. P. ' 
li yöneticileri de aynı müzakere usulünü (bugün 
konuşmakta olduğumuz müzakere usulüne ben
zer bir usulü) teklif için önerge imzaladılar. Si
yasî Partiler Kanunu böyle geçmiştir, İçtüzük 
böyle geçmiştir ve buna ait önergede sayın Cum
huriyet Halk Partisi yöneticilerinin imzaları var
dır. 

Binaenaleyh, bugün bu müzakere usulüne kar
şı çıkmak, sadece bu tasarının görüşülmesini en-
gelemek mânasından başka bir anlam taşımamak
tadır. 

Reform hususunda hiç şüphesiz ki, siyasî par
tilerin görüş ve anlayışları farklıdır ve farklı ola
caktır; ama bugün koalisyonu teşkil eden par
tilerin reform konusundaki anlayışları, memleke
tin altını üstüne getirmek yönünde değildir: İl
mî gerçeklere, memleketin ihtiyaçlarına göre re
formları gerçekleştirmektir; anlayışımız bundan 
ibarettir. Bir siyasî parti bu anlayışta olmaya
bilir; onun yapacağı iş hiç şüphesiz ki, millet kür-
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süsünden ve diğer vasıtalarla kendi görüşlerini 
izah etmek ve bir gün iktidara geldikleri zaman 
kendi görüşlerine uygun kanunlar çıkarmak, de
ğişiklikler yapmaktan ibarettir. 

Muhalefetten destek istenmesin deniyor. Mu
halefetten destek elbette istemiyoruz; ama devam 
konusu... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Köstek 
de istemiyoruz. 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Destek iste
miyoruz; ama Meclislere devam konusunda ikti
dar, muhalefet ayırımı yapmak diye bir şey yok
tur. Aksi takdirde muhalefet, görevini yapma
mış olur. Biz diyoruz ve rica ediyoruz ki, muha
lefet görevinizi yapınız. Muhalefet görevini yap
mak demek, bu kürsülere gelip kanunlar hakkın
daki görüşleri ifade etmek demektir. Ve konuşu
lan kanunlar hakkında koalisyon kanatlarının gö
rüşü istikametinde oy vermeye elbette mecbur 

değilsiniz ve vermemeniz de gerekir. Çünkü gö
rüşleriniz farklıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususları böylece 
belirttikten sonra ,teklif edilen bu kanun tasarı
sının bu şekildeki bir müzakereden başka bir 
usule tabi tutulmadıkça müzakere edilemeyeceği 
hakkındaki görüşlerin tasvip edilmesine katiyen 
imkân yoktur. 

Önerge yerindedir /tasvibinize mazhar olursa, 
geçmiş örneklerde de olduğu gibi son derecede isa
betli olacaktır, arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. 

CENGIZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Çoğunluk yoktur Sayın Başkanım. (A. P. ve C. 
•G. P. sıralarından şiddetli gürültüler, «Yuh» ses
leri, anlaşılamayan müdahaleler.) 

(C. H. P. sıralarından beş üye ayağa kalka
rak çoğunluğun olmadığını ve yoklama yapılma
sını istediler.) 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sasym Cengizhan Yorulmaz, Sa
yın Ahmet Durakoğlu, Sayın Kemal Okyay, Sa
yın M. Sait Reşa, Sayın Nihat Kale. (A. P. sıra
larından gürültüler). Evet, yoklama yapılacak
tı.'. 

'HİLMİ BİÇER (Sinop) — Allah belânızı ver
sin. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Zile basın Baş
kan. 

BAŞKAN —Sayın Güngör Hım, 'doğru. Yal
nız, yalnız bir mesele var Sayın Güngör. İki gün
den bu yana şu tasarının kanunlaşması için sizin 
kadar ben de gayret sarfediyorıım, bana taanda 
bulunmayınız, lütfediniz, çok rica ediyorum, çok 
r*iea ediyorum. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama sapıldı.) 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan bir şey söylemek ûstiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 'Sayın 

Başkan, İçtüzüğün sarih hükmüne rağmen yalnız 
3 oturum değil, 10 - 15 oturumdan beri Meclise 
iştirak ötmeyen ve «devamsız; yok» denilen kişi
ler hakkında içtüzük bakımından ne muamele ya
pıyorsunuz!... 

BAŞKAN — Meclis Başkanlık Divanına sorar
sınız efendim. Ben burada Meclisi yönetiyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
Başkanlık Divanına sunuyorum, sorumu. 

BAŞKAN —• Biraz evvel okutmuş olduğum 
önergeyi oylarınıza 'sunuyorum. Kabul edenler... 
Eıbmcyenler... Kabul edilmiştir. (A. P . sıraların
dan «Ekseriye^ var mı?» sesleri.) Çoğunluğumuz 
vardır, çoğunluğumuz fazlasıyle vardır. (A. P. sı
ralarından 'gülüşmeler.) 

Üniversiteler- kanun tasarısı raporunun oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Okunmasını is t ey eni er... Okunmamasını isteyen
le J... Okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri arz edi
yorum : Gruplar adına, mz alanları açıklıyorum: 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Rasim Gi-
nisli. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri açıklı
yorum : Sayın Âdil Turan, Sayın Mehmet Yar
dımcı, Sayın Şemsettin Sönmez, Sayın İhsan A'ta-
öv ve Sayın Hayrettin Uysal. 

Söz sırası Demokratik Parti Grubu adına Sa
yın Rasim Cinisli'de. Buyurunuz Sayın Cinisli. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum ) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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Yüce Heyetinize Demokratik Parti Grubunun 
saygılarını sunarak maruzatıma başlıyorum. 

Reform tasarıları, Üçüncü Dönemin son yılı
nın son günlerinde henüz ele alınmış vaziyette
dir. Görüşmeye başladığımız Üniversiteler kanun 
tasarısı, hazırlık devresi uzun sürmüş bir taşan
dır. Bu tasarı üzerinde çalışan hükümetler oldu, 
bu hükümetler geldi -geçti. Üniversiteler arasın
da heyetler kuruldu, ıbu heyetlerin de çalışmaları 
geldi geçti. Şimdi huzurunuzda müzakere edilen 
tasarı, bu çalışmaları da içine alan bir mahsuldür. 

önemli !bir tasarı: İddiamıza göre, eğitim 
pramidinin başı olan üniversitelerden (başlayarak 
Türk eğitimine yön vermek lâzımdır: Bu sebeple 
önemli bir tasarı 

Yine, millî şair, Mehmet Akif'in bir düşünce
siyle bu mâruzâtıma yön vermek istiyorum. Rah
metli Akif bir âyeti kerimeyi mealen alıyor, di
yor ki «Hiç; bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?.. 
Olmaz ya! Biri ansan, 'biri hayvan, öyleyse, ce
halet denilen yüzkarasmdan baştan başa kurtul
malı millet. Yoksa bu son dersi felâket neye mal-
oldu? Düşünsen, beynin eriyip, yaş gibi damlardı 
gözünden.» 

Gerçekten, felâketlerle dolu derslerden geliyo
ruz sayın üyeler. Üniversite içinde patlayan yan
gın, 'bugün hâlâ üzerimizden atamadığımız buh
ranların beşiği olmuştur. İşte, bu derslerden ge
len memleketimizde bu tasarı, :bu elerde çare ola
cak mıdır?.. Önemli husus budur. 

Üniversite, bu konuda gücünü ortaya koymuş
tur: Kendi 'tasarısını dahi hazırlayamamıştır. Üni
versiteler anlaşamamışlar, bir noktada birleşeme-
mişler; milletin baştacı yaptığı üniversitelerimiz, 
kendilerine gösterilen it'bar ölçüsünde vazifele
rini yerine getirememişler lir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, .bir memlekette üni
versite mükemmel ise o memlekette yücelme ko
laydır; ama üniversiteler içinde 'buhran varsa, 
anarşi üniversite içinde ise; yani, anarşi fikirdey-
se, o memlekette gelişme kaydetmek, ıslah hare-
iketine geçmek çok zordurf'biraz da imkânsızdır. 

Aslında, bu anarşiyi düşüncelerden silmek lâ
zımdır. Bir memlekette normal düşünce hâkim 
değilse, o yerde reform yapmak imkânı yoktur. 

«Dün dündü, bugün bugündür» mantığı bir 
memlekette tepkiye yol açmıyorsa, reaksiyon 
uyandırmıyorsa; tabiatiyle, o yerde sıhhatli 
bir düşünceyi aramak nafiledir. 

Nazi Almanya'sından kaçmış veya kovul
muş, uzun yıllar İstanbul Üniversitesinde pro
fesörlük yapmış Sclrvvartz'ın, 21 yıl önce üniver
sitelerimizin günü ve geleceği hakkında ver
miş olduğu bir raporun sonucundan bâzı cüm
leler okuyacağım. 

ıSchvvartz diyor ki; «Modern bir millet, par
ti değişikliklerinden müstakil olarak 3 sene sü
tuna dayanarak istikrarını temin eder: 

1. Millet ve memleketin maddî varlığını 
müdafaa eden Genelkurmay teşkilâtı. Genel
kurmay teşkilâtınız olacak. 

2. Milletin yaptığı kanunların, yani ahlâ
kın hâkimiyetini temin eden yüksek mahke
meler. Adaleti mülkün temeli yapacak mahke
meleriniz olacak. 

3. Milletin ruhunun, hayatının, yani tari
hî varlığı ile temin olunmuş millî kültürel kıy
metlerinin muhafazası ve 'bunların tekâmülü
nü temin eden üniversiteler. 

Bu 3 sene teşkilât, millî varlık içinde bir
birine ne kadar sıkı bağlı olsalar dahi, mil
let ruhunun muhafazası ve tekâmülünü temin 
bakımından üniversitenin oynadığı rol başta 
gelir. 

Yahudi asıllı iSohıvartz şöyle diyor; «Bir 
millet toprağını kaybetmiş olsa dahi, ruhunu 
muhafaza etmek kudretine malikse daima ya
şayacak ve bir gün yine kendi kaderine hâ
kim olacaktır; fakat ruhunu kaybeden millet 
ne kadar büyük de olsa, er - geç kendi varlı
ğının mezarcısı olmaya mahkûmdur» 

İşte, «İlmin milliyeti yoktur» diyenlere ve
rilmiş mükemmel bir cevap. Gerçekten, bir mil
let, ilmin beşiği olması lâzırragelen üniversite
lerinde anarşinin beşiğini sallamışsa ve mil
letinin ruhunu o üniversitelerde katletmişse, 
elbette o memlekette doğruyu eğriden ayırmak 
kolay olmayacaktır. 

Bilhassa, geri kalmış ve manevî buhranlar 
geçiren bir memlekette zaman ve emek isra
fına meydan vermeden terakki etmek imkân
ları, ancak, sağlam ve emin hir ilmî rota tâ
yin etmek sayesinde temin olunabilir ki; bu
nun da tek kaynağı; kuvvetli, yaratıcı üniver
sitelerin varlığıdır. Bu itibarla, üniversite, Tür
kiye'miz için millî müdafaa mefhumunun en 
asil müessesesidir. 

ISayın üyeler, üniversitelerin önemini bu kı
sa cümlelerle ifade ettikten sonra, yüksek öğ-
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retimin değeri üzerinde de bir • iki cümle ile 
durmak istiyorum. 

Bir ilim adamının yetişmesi ve meydana çık
ması, büyük bir nüfus kütlesi içinde 'bulan mü
him bir billurlaşma hadisesidir. Yani, bir mil
yon insan, hayatın bütün zahmetlerine, dert-

' lerine, sıkıntılarına ve 'günlük âdi işlerine; bir 
tek, fevkalâde kabiliyette olan adamı» yetiş
tirmek için katlanır ve onun vücut bulmasını 
en mühim bir mükâfaat sayar. Demek ki, mil
yonların içinden bir tek başarılı insanın, ilim 
erbabının yetişmesi, bu kadar külfete değer 
ve 'bir mükâfaat sayılır. 

Halbuki, bizde öyle mi olmuştur? Aksine, 
bizde üniversiteler adam yemiştir. Yetkili ağız
ların ifadesi ile söyleyeyim; 1 Ocak 1973 ta
rihinde devrin Başbakanı, «Üniversitelerimizde, 
kuluçka makinesi gibi, komünist yetiştiren ho
calar vardır» demişti. Ama, bu kuluçka maki
nelerine, el-uzatan olmadı; bu komünist yetiş
tiren hocaların yakasından tutan- olmadı, İşte, 
değişikliğe uğrayan Anayasanın 120 nci- mad
desi bu imkânı verdiği halde, bunu söyleyen 
yetkili ağızlar üniversite içine girmeye cesa
ret edemediler. Noksanları ne idi telemem; ama 
inançlı hükümetler, gücünü milletten alan 
hükümetler, söylediklerinin peşinden yürüyen 
hükümetler bu işi başarabilirlerdi. 

120 nçi maddenin son fıkrası, «Üniversite
lerle, onlara bağlı fakülte, kurum ve kuruluş
larda öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin teh
likeye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite or
ganlarınca giderilememesi halinde Bakanlar 
Kurulu, ilgili üniversitenin veya bu üniversi
teye bağlı fakülte, kurum ve kuruluşların ida
resine elkoyar» diyor. 

Anayasanın kesin ve âmir hükmüne ve yet
kili bir Başbakanın, «Üniversitelerimizde, ku
luçka makinesi »gibi, komünist yetiştiren hoca
lar vardır.» beyanına rağmen, ünversitelerimize 
'girilememiştir. 

Bugün üniversitelerde, Beyazıt Kulesine kı
zıl bayrağı çeken üç tane komünist talebeyi ye
tiştiren ; «Bu, Ayyıldızı olmayan 'Türk Bayrağı
dır» deme cüretini ıgösteren, hem de yetkili ku
rullarda "bunu söyleme cüretini gösteren kimse, 
hâlâ öğretim üyesi alarak ıgörev yapmaktadır. 

Bu 'örnekleri sayıp dökmek kolaydır: Yurt 
dışında komünist partisinin kongresine katılan 

öğretim üyesi, «Bu fakültede kızılın her tonu; 
pembesi, kırmızısı, okutulur; ama kırmızının, 
kızılın dışında bir renge müsamaha etmem; 
müsaade etmem» diyen sözde ilim adamları da 
hâlâ yerinde bulunur. 

Bunlara rağmen üniversitelere girilememiş 
olmasını (büyük ter üzüntünün ifadesi olarak or
taya koymak isterim. Millet huzuruna çıkacak, 
millet emanetini yarın milletin huzurunda vere
cek milletvekili arkadaşlarımızın, ellerini vic
danlarına koyarak düşünmesi gerekir: Vaadet-
tiğimiz şeyleri millete götürebilecek miyiz? 
«Üniversitelerde temizlik yapacağız; üniversi
telerde komünist hocaları temizleyeceğiz!» di
yenler, vaatte bulunanlar yarın milletin huzuru
na çıktıkları zaman bu ıhesabı nasıl verecekler? 

Bizim tezimiz, 'bugüne kadar takip edilen 
Millî Eğitim politikasının doğru olmadığı mer
kezindedir. Bugüne kadar ilköğretim seferber
liğine ağırlık verilmiştir. Biz, yüksek öğreti-
timin üzerinde durulması iddiasındayız. Nite
kim, Üçüncü Beş Yıllık Plân, 50 yıllık Cumhu
riyet devresinde ilkokul seferberliğinin rakam
larla ifadesini şöyle vermektedir: 

«38 000 civarında ilkokulumuz vardır. Bu 
38 O00 ilkokulun 5 000 küsurunda ancak, 5 ayrı 
öğretmen ve 5 ayrı sınıf vardır» Demek ki, bu
güne kadarki ıbütün gayretler, bütün masraflar 
hu 5 ibin küsur ilkokul içinmiş. 

Gerçekten, ilk temel eğitim, masraflı bir eği
tim sistemidir. Buradan hareket eden az geliş
miş ülkeler, haşarıya ulaşma şansını az nispette 
bulmuşlardır. Fransa gibi zengin ülkelerde bi
le ilkokul seferberliği ikinci plânda dikkate 
alınmış, (her şeyden önce üniversiteler ıslah edil
miş, üniversiteler kemale erdirilmiştir. 

Sayın üyeler, memleketimiz teııgün üniversi
teler 'bakımından şanssız ter noktada bulunmak
tadır. Millet, ıgözfoelbeği gibi sevdiği, naştacı 
yaptığı üniversiteler hakkında inançlı değildir; 
Üniversite millet nazarında itibarını kaybetmiş
tir. Maalesef, üniversitelerimiz memleketimizin 
ıbaşma çöreklenen Ibu 'buhranın ilk yangınını ve
ren ocaklar halinde [gözükmektedir, ki, öyledir 
ve millet ibu sebepten dolayı itibardan 'düşür
müştür. 

Ülkemizde kızıl kurşunlar jandarma Genel 
Komutanına tevcih edilmiştir. Bu kızıl kurşun
ların öğütçüsü kimlerdir? Bu ülkede rüşvet ala-
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bildiğine yürümüştür. (Bu rüşveti almaya mâni 
olan inançları vermeyenler kimlerdir?. Bu ülke
de devlet adamları, devlet hizmetinde bulun
muş insanlar yalan söylüyor. Devlet mefkure
sini siyaset yapma durumunda olan,, devlet ada
mı hüviyetinde olan insanlara, devlet mefkure
sini vermeyenler kimlerdir?.. 

Gerçekten, gençliği meslek sahibi yapmak 
için açtığımız üniversiteler üzefinde hassasiyet
le durmak gerekli. Hâkimi, iyi yetiştiremediği
niz müddetçe; adaleti mülkün temeli yapamaz
sınız. Doktoru, iyi yetiştiremediğiniz, milletine 
karşı şefkatli yetiştiremediğiniz yerde, hasta
nelerde, millete .karşı şefkat .bulamazsınız. İlim 
adamını vatanperver yetiştiremediğiniz yerde, 
ilmi kötüye kullanırlar. Mühendisi inançlı, mil
leti için feragatli insanlar olarak yetiştiremez-
seniz; -bildiğini kötüye kullanır; milletin, di
şinden tırnağından ayırarak biriktirmiş olduğu 
milyonlarca lirayı harcamış olduğumuz eserler, 
bir dinamitin kurfoanı olur. 

Bu sebepledir ki, yapılan şeyleri müdafaa 
etmenin, komünizmin karşısına çıkmanın yol
ları yalnız Örfî İdare veya polis tedbirleri ile 
olmuyor. Her şeyden önce, inançlı elemanlar, 
münevver kimseler, gerçekten münevver 'kim
seler yetiştirmek zorundayız. Memleketin gele
ceğini ancak bu noktada sağlama alabiliriz. 

Üniversitelerimiz ıbugün teknoloji ve bilim
sel gelişmeye ayak uyduramıyor. Bunu (bir ger
çek olarak görüyoruz. Nitekim, bugüne kadar 
milletlerarası alanda yarışmalar olmuş; Nobel 
armağanları yarışma »girmiş; ama bizden değil 
bu başarılı olan; fbu yarışa 'giren bir tek örneği 
bile görmek imkânımız mevcut değildir. 

Üniversitelerimizin sosyal bünyeye, millet 
hayatına etkisi nedir? Bugüne kadar milletimiz, 
üniversitemiz; Bu da benim üniversitemin ese
ridir,» diyebileceği kaç eser 'gösterebilir? 1961 
Anayasasının yapılması sırasında 'gösterilen 
gayret, işte ıbugün ortadadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde 'ortaöğretimin /ge
lişmesi, yüksek öğretimi zorlamaktadır: Biz
de de öyle olmuştur. Ortaöğretim; iri gövdeli, 
hantal, büyük hacimli olan ortaöğretim; yetiş
tirmiş olduğu mezunları ile yüksek öğretimi 
zorlamaktadır. Ve yüksek öğretim, üniversite 
kapıları; şöylece yetiştirilmiş, mezun edilmiş öğ
renciler tarafından zorlanmaktadır. 

Elbette bu plânlama, eğitim plânlaması ya
pılamazsa, 'bu zorlama ıbir gün patlama netice
sini verecek ve ortalarda 'bu patlamadan ötürü 
fireler olacaktır, zayiat olacaktır. 

Plânlı kalkınmada, Üçüncü Beş Yıllık Plân 
hazırlığı yapılırken, 1995 yılında Türkiye, Av
rupalı b"ir devlet olacakmış gibi bir strateji ka
bul edilmiştir. Bu bakımdan, millî eğitimimizde-
ki gelişme de bu hıza ayak uydurmalıdır. 1995' 
de Türkiye 60 milyon olacak. 1995'de Türkiye, 
1 200 000 kişilik hir kapasitede yüksek öğreti
mi yapmak zorundadır. Bu da, her biri 10 000 
üniteli öğrenci okutacak, 120 üniversiteyi ica-
bettirmektedir. Böylece her yıl 5 ilâ 6 üniversi
te açılması zarureti karşımızdadır. 

Acaba bu tasan bu ihtiyaca cevap verecek 
midir.? 

Bu suali sorduktan sonra; 10 yıl, 12 yıl önce 
kurulmuş, karşımızda duran Karadeniz Teknik 
Üniversitesini, Atatürk Üniversitesini görüyo
ruz ve hu ıgerçekler karşısında 'bu tasarının da 
başarı şansını, ne yazık ki az görüyoruz. 

Bir 'başka 'gerçeği ortaya koymadan geçe
meyeceğiz. Büyük şehirlerde açılan üniversite
ler, (statüsü ne olursa olsun) gelişme imkânını 
bulmuştur: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesini mukayese et
tiğiniz zaman, bu gerçek açık - seçik ortaya çı
kar. 

O halde, Anadoluya serpiştirmek zorunda ol
duğumuz üniversitelerin geleceğini nasıl garan
ti edeceğiz? Bu tasarı, bu garantiyi getirmekte 
midir? Buna da ne yazık ki, «evet» deme im-
imkânma sahip değiliz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu tasarının 6 ilke ışığı altında hazırlandı

ğı ifade edilmektedir. Bu ilkelerden 'birincisi; 
Yüksek 'öğretimin bütünlüğü ve ortaöğretimle 
ilgisidir. Bu amacı 'gerçekleştirebilmek için 4 mm 
maddede (kısaltılmış ismi ile) YÖK adı altın
da, bir organ getirilmektedir; Yüksek Öğretim 
Kurumu: Yüksek öğretimi ve ortaöğretimle 
olan hağı plânlayacak bir organ. 

İlk bakışta ıgüzel bir görünüşü olan bu id
dianın gerçekleşme şansını da az görüyoruz. 
Çünkü YÖK, bugüne kadar noksanını- gördüğü-
ğümüz (Türkiye'deki) eğitim plânlamasını yap
mak zorunda bırakılmıştır, Türkiye'de eğitim 
plânlaması YÖK tarafından hazırlanacaktır. 
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YÖKMin terkibine bakınca, iki yılda bir üniver
sitelerden davet edilecek Kocalar ve aynı sayı
da icra organı tarafından tayin edilecek üyele
rin olacağını görüyoruz. iSayı, üniversiteye ve 
icra organına müsavi olarak taksim edilmiştir. 
Her iki yılda bir değişecek ibu elemanlar, Türki-
yo'de devamlılığı lazımgelen eğitim plânlaması
nı yaparken güçlük çekeceklerdir. Hele bu bü
yük iş, bu eğitim plânlaması meselesi, 'büyük bir 
sekreteryaya ihtiyaç 'gösterecektir. Bunu da, 
İMlill Eğitim Bakanlığı ıbünyesinde kurulacağı 
söylenen sekreteryanın ne ölçüde 'gerçekleştire
ceği şüphelidir. 

İkinci i lke; yüksek öğretimin toplum ihti
yacına yönelmesidir. Gerçekten, üzerinde has
sasiyetle durulması ve muhakkak sağlanması la-
zımgelen ıbir ilke, Üniversiteler, milletine hiz
met etmenin yollarını aramalıdır. Topluma, sos
yal kültürel hizmetler yapmanın yollarını ara
malıdır. Bugüne kadar fildişi kulede oturmuş 
üniversite yurt (gerçeklerine ve toplum ihtiyaç
larına yönelmediği için, ideolojik sapmaların 
beşiği olmuştur. Bu yüzden de itibarım kaybet
miştir. 

Bu tasarının 3 ncü maddesinin (b) bendi, 
milliyetçi bir anlayışla kaleme alınmıştır. Bu 
gayeye uygun çalışacak üniversiteler milletin 
«huzurunda yücelecek, itibarımı sağlayacaktır. 

3 ncü maddenin (b) bendi; öğrencilerini, 
Ibilim anlayışı kuvvetli, millî tarih şuuruna sa
hip, vatanına, örf ve âdetlerine bağlı, milliyet
çi ve sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğ
renime dayanan mesleklerde türlü bilim ve uz
manlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve tec
rübe sahibi sağlam karakterli vatandaş olarak 
yetiştirmek.... 

Tasarmuı 3 ncü maddesinin (b) bendi üni
versitelere bu görevi vermektedir : Yetiştirece
ği öğrencinin vasfı bu olcaktır. Ama, sayın üye
ler, bu güzel ilkeleri, ibu ıgüzel tasviri yerine 
getirebilmek için bugün üniversitelerimizdeki 
malzeme nedir; hanigi hoca bu vasıftaki öğ
renciyi yetiştirecektir; bu vasıftaki öğrenciyi 
yetiştirecek öğretim üyesinin sayısı ne kadar
dır? Önemli olan konu budur. Kâğıt asıl önem
li olan, îbu kanunları uygulama ve bu kanun
larım istediği hedefe varabilmektir. 

Yine, bu tasanda önemli bulduğumuz bir 
husus ta 38 nci maddede tanzim edilmiştir; 
full - time, tam gün çalışma. Tasarıdaki ifade

ye göre en az, Devlet memurları için kabul 
edilen çalışma zamanı içinde full - time uygu
lanacaktır; yani, 9.00 ilâ 17.00 arasında. Bu 
uygulama, fakültelere göre değişik neticeler 
verecektir. Bir hukuk fakültesi profesörü için 
fitil - time yerine gelmiş olacak, mahkeme ko
ridorlarında artık eübbeli profesörleri belki 
göremeyeceğiz; ama tıp fakültesi mensubu bir 
profesörün saat 17.00 den sonra muayenehane
sine gitmesine mâni olamayacağız. Buna mâni 
olabilmek için tasarıda bâzı hükümler vardır; 
ama şunu ifade edelim ki, dışarda kazanılan 
para bu getirilen müeyyidelerin çok üzerinde
dir ve bundan sonraki üniversite çalışmaları, 
fazla kazanç yüzünden aksamış olacaktır. 

Bu konu üzerinde daha müessir tedbirler 
alınması, kanaatimizce uygun olur idi. 

'Sayın üyeler, bu tasan 41 nci maddesi ile, 
son derece-önemli bir ihtiyaca cevap vermekte
dir. Bu da, bilimsel denetimdir. Üniversiteleri
mizde noksan olan cin önemli hususlardan biri
si bilimsel denetimdir. Bu güne kadar bu der
bederliğin, bu başıboşluğun sebetbi bu olsa ge
rektir. Eğer, üniversitelerimizde bilimsel dene
tim iyi uygulansa idi, ilim adı altında yapılan 
çirkin politikanın kökü kazınırdı. Halbuki, 
üniversitelerimizde ilim adı altında politika 
yapılmıştır, hem de ideolojik kavga'larm poli
tikası yapılmıbtır. 

Öte yandan, devşirme bilgilerle tercüme 
eserler yazılmıştır. Güzel türkçeyi tahrip eden 
uydurma dil erbabı türemiş, dilimiz dejenere 
edilmiştir. Bunu yapanlar için üniversite'lerde 
yetkili organlarda hiç bir tedbir alınmamış ve 
ilmî demetim yerine getirelememiştir. Biliyoraz 
ve umut ediyoruz ki, bu yerinde tedbir, üni
versitelerimizdeki derbederliğe son versin, bun
dan sonra gerçek ilim adamları rahat çalışma 
imkan'lannı bulsun. Bu sayede, ilim adına po
litika yapan, ilim dışı işlere heves eden bu in
sanlar da temizlenmiş olsun. 

46 nci maddede bir rotasyon tanzim edil
miş ; yani, üniversiteler arasında öğretim üye
lerinden istifade etme hususu getirilmiş. Bu
rada, üzerinde durmaya değer bulduğumuz son 
derece önemli bir nokta var. Bu tasanda ro
tasyon tek taraflı işlemektedir : İstanbul, Ant-
kara, İzmir üniversitelerinden sair üniversite
lere, ihtiyaç olursa ve talep vaki ise yetkili ku-
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rullarda görüşülecek, istenilen elemanlar gön
derilecektir. Ama, diğer üniversitelerizdeki (ta
sarımın ifadesine göre mahrumiyet bölgesinde
ki üniversitelerimizdeki) öğretim üyeleri An-
kara üniversitesine, İstanbul üniversitesine ve 
İzmir üniversitesine gitme imkânlarından mah
rumdur. Vakıa, tasarıda buna ait full olan bir 
ifade var; istek olacak, talep olacak, yer boşa
lacak ve hu suretle Erzurum Atatürk Üniver
sitesindeki bir öğretim üyesini, ya da Karade
niz Teknik Üniversitesindeki ibir öğretim üye
sini Ankara'ya - İstanbul'a davet etmiş olacak
sınız. Bu, pratikte zor görülen hir ihtimaldir; 
bu ihtimali zayıf görmekteyim. Bu sebeple, 
full - time'm tek taraflı olduğunu iddia etmek
teyim. 

Ayrıca, bu full - time'a tabi olan öğretim 
üyeleri de yedi yılda foir kere ancak bu hizmeti 
yapacaklar; iki sömestrlik bir devre için. İn
san ömründe yedi yıl (»hele emeklilik devresi 
hesap edilirse) oldukça uzun bir süredir ve an
cak bir defa nöbet gelecektir bir profesöre, o 
da kur'a ile olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, taşra üniversitele
rinin, mahrumiyet bölgesindeki üniversitelerin 
yaşaması isteniyorsa, full - time iki taraflı iş
lemek mecburiyetindedir. Tek taraflı işleyecek 
full - time, Anadoluda kurulması mutasavver 

,üniversitelerin yaşamasına imkân vermeyecek, 
halen kurulmuş ve ayakta durma kavgasını 
yapan üniversitelerin de, ne yazık ki, kapan
masına yol ^açacaktır. Bu noktada Yüce Heye
tinizin çare bulacağı inancını taşıyorum. 

Üçüncü ilke; yüksek öğretimde fırsat ve 
imkân eşitliği ilkesidir. Tasarınım 52 inci mad
desi, üniversiteye girişi, Üniversitelerarası ku-
rul'a bırakmıştır. Tasarı, !bir sistem getirme
miştir. Bugünkü merkezî test sisteminin devam 
edip etmeyeceği de henüz Ibelli değildir. Bugü
ne kadar uygulanan merkezî test sistemi başa
rılı olamamıştır. Radyolarda, gazetelerde her 
gün duyduğumuz haber, üniversitelere kayıtla
rın devam ettiğine dairdir. İkinci sömestr bit
mek üzeredir; ama üniversite kayıtları henüz 
bitmemiştir. Bu daha çok, ibüyük şehirlerin dı
şında oturan ve okuyan gençlerimiz için son 
derece zor şart lan davet etmiştir. O halde bu 
merkezî test sistemi, kolej kültürü almış büyük 
şehir çocuklarına yaramıştır. Bu sistem; hasmı 

I taşa koymuş, köyün rüyasını görmüş, dar im-
kân'lı köylü çocuklarını üniversite tahsili yap
ma imkânlarından' mahram etmiştir. 

O halde, bu sistemin de ele alınarak, üni
versiteye öğrenci alınması için nasıl bir sistem 
getirileceği tasarıda belirtilmelidir. 

Buna bağlı olarak, taşanının 6 ncı madde
sinde YÖK'ün görev ve yetkileri sayılırken, 73 
ıiıcü madde, öğrencilerden) alınacak ücret ve 
harçları ve bunların kullanılma hususumu tes
pit etmiştir. Yani, ;bu tasarı bir yeni prensip; 
yüksek öğretimin ücretli olması prensibini ge
tirmiştir. 

I 73 ncü madde tanzim edilirken de, ücret ve 
harçlara tavan olarak 3 000 Türk lirası konul
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek öğretimin) 
ücretli oluşu noktasında Ibizim ciddî endişeleri
miz vardır. Son derece mahzurlu görmekteyiz 
bu prensibi. Türkiye gerçeklerine ve millî ger
çeklerimize fevkalâde aykırı düştüğü inancın
dayız. Çünkü, yine Yüce Heyetinizde 'bütçe mü
zakereleri sırasında Sayın Hükümetten, «Tür
kiye'de 200 bin civarında olan üniversite genç
liğinin içinde kaç öğrenciye burs veriyorsunuz? 
Kaç öğrenci Devletten burs alıyor, kaç öğren
ci özel sektörden burs alıyor?» diye bir sual 
tevcih ettiğimizde yetkili bakan (bu millet kür
süsünden; «Bunu bilemiyoruz» demiştir. Bu 
bir vakıadır, hu bir gerçektir. Hattâ, «Ka-ç ta
ne mahallî yurdunuz vardır? IstanlbuPda, An
kara'da bölgelere ait yurtların sayısı nedir t» 
diye sorduğumuzda, «Bunu da bilemiyoruz» de
mişlerdir. 

Şimdi sayın üyeler, tasarının iddiası şudur; 
«İmkânı olandan alacağız, imkânı olmayana 
vereceğiz.» Bu bir yanlış hesaptır. Bu, olsa ol
sa, reformist Hükümetlerin hayal gücüne da
yanan bir iddia olur. Bu iddia realiteye uygum 
değildir. Şu anda, iki yüz bin öğrencinin için
den, burs verdiği 8 bin civarındaki öğrencinin 
sayısını bilmeyen Hükümet, 200 000 öğrencinin 
tek tek-dosyasını tutacak; imkânları olanları 
tasnif edecek, imkânları olmayanları tespit 
edecek, imkânları olanlardan 3 bin lira alacak; 
imkânları olmayanlara verecek. Buna inana-
bilmemiz için dokümana ihtiyacımız var. Bu
nun için Hükümetin, (huzurumuza çıkıp) üni-

I versite öğrencileri arasında yapmış olduğu 
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aısûştırmanm neticesini göstermesi lâzımdır : 
Kaç üniversite öğrencisinin, aile-sinin yardımı
nı tgörmeden, çalışarak okuduğunu söylemesi 
lâzımdır. Burada bir ezbercilik vardır, hu ez
bercilikten vazgeçmek lâzımdır. 

Ayrıca, 3 hin lirayı 200 'bin öğrencinin hep
sinden aldığınızı düşününüz ve 'elinize kalemi 
alıp hesap yapınız,; aldığımız yekûn 600 milyon 
civarındadır. Bu 600 milyon, devletin vermiş ol
duğu milyarların içinde hiçtir. Devlet her yıl; 
Millî şğitim için 13 milyar, üniversitelerimiz 
için de 4 milyar civarında para vermektedir. Bu
nu bir yardım olarak düşünsek bile, tatbik im
kânı olmayan bir düşüncedir. O zaman, yine fı-
kara köylünün sırtına binecek; «kimin imkân
ları var, kimin imkânları yok» tespiti iyi yapıl
mayacak; ineğini satıp çocuğunu okutmak is
teyen köylümüzü bu sefer, 'senede 3 bin lirayı 
verebilmesi için çiftini çubuğunu da satmaya 
mecibur edeceğiz. Bu hüküm, köylünün sırtına 
bir yük gibi binecektir. Bunun tatbik imkânı ol
madığını iddia ediyoruz. 

fSayın üyeler, tasarının 1 nci, maddesi Millî 
Eğitim Komisyonunca «Yüksek öğretim bir bü
tündür; Yüksek öğretim kurumları üniversite
ler içinde bütünleşir. Üniversiteler bu kanun 
hükümlerine tabidir» şeklinde tespit edilmiştir. 
Bütçe Plân Komisyonu da bu metni olduğu gi
bi kaimi etmiştir. 

Müsaade ederseniz, 82 nci maddeyi okumak 
istiyorum, «4936 sayılı Üniversiteler Kanunu 
ile bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sayılı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır..» Ankara, İs
tanbul, İzmir Üniversitelerini ilgilendiren ka
nunlar kaldırılmıştır ve elimizdeki tasarıya göre 
yönetilecektir. «6594 sayılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite 
kurulması hakkındaki Kanun ile hunu değişti
ren kanunların, (336, 535, 871 ve 1650 sayılı 
kanunların) 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi 
Kanunu ile bunu değiştiren kanunların (336, 
535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1578 sayılı ka
nunların) hükümleri saklıdır..!» diyor. Yani, bu 
kanunlar meriyette kalacaktır,. Karadeniz Tek
nik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, evvel
ce bağlı oldukları kanunlara göre yönetilecek
tir. Hemen altında 'bir cümle daha var; «892 sa
yılı Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkın
daki kanununun işbu kanuna aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Biz diyoruz ki, eğer ibu kanun bir reform 
•niteliğinde ise, gerçekten faydalı hükümler ge
tiriyor ve üniversite öğretimini iyi istikamete 
yöneltiyor ise, o zaman Karadeniz Teknik Üni
versitesi ile Atatürk Üniversitesinin bu iyi yö
netimden mahrum edilişinin mânası nedir? De-
il de, aksine, Karadeniz Teıknik Üniversitesinin 
ve Atatürk Üniversitesinin dalha iyi şartlarda 
yaşaması düşüncesi hâkim ise, söyleyelim; ku
rulması mutasavver yeni üniversitelerin de bu 
kanuna göre yönetileceği ifade edilmiştir. 

Bu 82 nci madde değiştirilmez ise şimdiden, 
Atatürk Üniversitesinin Tıp Fakültesinde öğre
tim üyesi bulma güçlüğü vardır; yarın Atatürk 
Üniversitesinin kapısına kilit vurdular. Karade
niz Teknik Üniversitesi de öyledir. 

Öğretim üyelerinin mecburî olarak rotasyo
na tafbi tutulmaması halinde 'bu üniversitelere 
öğretim üyesi bulmak güçtür. Orada öğretim 
üyesi olarak görev yapan arkadaşlarımıza, pro
fesörlere daha fazla ücret verildiği iddia edili-

Bu sehepledir ki, bu ilkenin karşısındayız ve 
yüksek öğretimin paralı olmasının mahzurlu ol
duğunu savunuyoruz. 

Son yıllarda, devlet hayatında garip ıbir te
mayül revaçtadır. Birisi devlet imkânlarını ele 
^geçirdi mi, yetkili ıbir yere geldi mi, tasavvurun-
claki konforu devlet imkânları sayesinde dene
mek istiyor; zihnindeki konforun mahsulünü al
mak istiyor: Birisi, «paralı üniversitei», «ücretli 
üniversite» tezini mi ortaya attı, yetkili bir yere 
mi geldi, .işte bu fikrini gerçekleştirmek için 
devlet imkânlarını (af buyurun) hovardaca 
'harcamaktan sakınmıyor, çekinmiyor. Devlet 
(hizmeti, ancak, devlet mefkuresine inanmış, 
devlet mefkuresi olan insanların tecrübeleri sa-
yesin'de''gerçekleşebilir. Her akla /geleni tatbikat 
alanına sokma hevesleri devlet ciddiyetiyle bağ
daşmaz. Bu konuda hangi araştırmalar yapıl
dığını sayın Hükümetten 'öğrenmek istiyorum. 
Meselâ hugün, tahsil yapan 200 hin civarındaki 
genç arasında bir istatistik çalışmanız var mu? 
Anketiniz var mı ? Bir araştırmanız var mı ? Du
rum nedir? Bu öğrencilerin yüzde kaçı yardıma 
muhtaçtır, yüzde kaçı değildir.? Bunlara ait eli
nizde hir doküman var mıdır? Yoksa, bu türlü 
iddialarla huzura gelmenin mânasını ifade et
meniz lâzımdır. 
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yorsa, size haıber vereyim; bu imkân tatmin edi
ci değildir ve kimse büyük şehirlerden taşraya 
gitme hevesinde değildir. Bu imkânlar tatmin 
edici olmadığı için üniversitede öğretim üyesi 
bulmakta müşkülât çekmekteyiz. 

Kanunî bir müeyyide ile, kanunî bir emirle 
profesörlerin, doçentlerin tam rotasyona tabi 
tutulmaması halinde bu iki Üniversitemiz ve 
Ibundan sonra bu kanunun dışında bîrakılaeak 
üniversitelerimizin geleceği parlak değildir. 

Bunu iddia ederken netice şuraya geliyor: 
Üniversitelerimizin özerkliği konusunda iş dü
ğümleniyor. Yani, 82 nei madde değiştirilip, Ka
radeniz Teknik Üniversitesinin ve Atatürk Üni
versitesinin de bu tasarı çerçevesi içine alın
ması halinde onlara da özerklik hüviyeti veril
miş olacaktır. Bâzı iddialar, bu özerklik vasfı
nın verilmesinde mahzur telâkki etmektedir
ler. Biz aynı kanaati paylaşmıyoruz. Bir yerde 
mahzurlu, bir başka yerde mahzurlu olmayan 
şey düşünülemez. Ankara'da, İstanbul'da özerk
lik mahzurlu değil, Erzurum'da mahzurlu.. Bu
nu kabul etmek zordur. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde assosiye 
profesörlük doçentliğe, profesörlük de bu ka
nuna göre verilecek profesörlüğe denk hale ge
tirildiği halde, tekabül ettirildiği halde, Kara
deniz ve Atatürk Üniversitesindeki profesör
lükler için iböyle bir kayıt düşünülmemiştir. Bu
rada tefrik vardır. 82 nci madde ile ve daha ön
ce ifadeye çalıştığımız maddelerle Türkiye'de 
üniversite; birinci sınıf üniversite, ikinci sınıf 
üniversite ayrımına götürülmüştür ve «birinci 
sınıf üniversiteler ikinci sınıf üniversiteleri ye
değine alsın», hükmü ortaya konulmuştur. Bu 
da, bu tasarının sıhhatinden şüphe etmemiz için 
önemli bir ölçüdür, 

Sayın Üyeler; Demokratik Parti'nin, tasa
rının tümü hakkındaki görüşlerini bu suretle 
arz etmiş bulunuyorum. Maddeler sırasında dü
şüncelerimizi daha tefarruatlı bir şekilde ifade 
etme imkânı bulacağımızdan, Yüce Heyetinizi 
saygılarla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına sayın Mustafa Üstündağ, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri : 

Üniversiteler kanun tasarısı üzerindeki Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Yaşayan bir organizmaya benzeyen toplum
ların organları durumunda olan toplumsal ku
rumların zaman içinde değişikliğe ve gelişmeye 
tabi tutularak aksıyan yanlarının düzeltilmesi 
sihhatli toplumlar için zorunluluk arz eder. Dev
let, toplumsal kurumlara istendik yönde müda
halelerde bulunmazsa gelişmeler ve değişiklik
ler doğal evrim şeklinde olur ki, bu, toplumun 
süratli gelişmesine imkân vermez. 

Tabiî gelişmelerden farklı olarak süratli bir 
gelişme ve değişme olarak ifade edilen kalkın
manın gerçekleştirilebilmesi, sosyal devletin 
plânlı gayretleriyle olur. Dev adımlarla ilerle
yen bir dünya içinde çağdaş uygarlığın gerisin
de kalmama durumunda olan memleketimiz, ge
lişmiş ülkelerden daha hızlı kalkınmak zorunda
dır. Hızlı ıkalkmmada en önemli faktörün in
san gücü olduğundan bugün hiç kimsenin şüp
hesi kalmamıştır. Eğitim, kalkınmanın en önem
li aracı olmuştur. Eğitimi artık bir hiz
met değil, sermaye ve emek gibi bir üre
tim faktörü olarak görmek gereği ile karşı kar-
şıyayız bugün. Arzu ettiğimiz uygar Türkiye' 
nin yaratılmasında kullanabileceğimiz yetişmiş 
kaliteli insan gücüne duyulan kuvvetli ihtiyaç, 
özellikle üniversite öğretiminin değerini her 
geçen gün biraz daha artırmaktadır. İnsan kay
naklarının kalkınması, insan gücü ve beyin gü
cü problemlerinin çözülmesiyle mümkün görül
mektedir. Beyin gücü probleminin çözümü, yük
sek seviyede bilgi ve hüner ihtiyacını karşıla
mak yoluyla gerçekleştirebilir. Bu konuda en 
büyük sorumluluk üniversitelerimizin üzerinde
dir. 

Uzun süreden beri 'bozuk düzenin bir safhası 
olarak plânsız bir düzende (gelişigüzel bir geli
şim içinde bulunan üniversitelerimiz, kapasite 
artışı ve insan gücü hedefleri bakımından ye
tersiz kalmıştır. Kalkınma plânlarında belirli 
sayıda ve nitelikte insan gücünün yetiştirilme
si eğitimin birinci görevi olarak tespit edilme
sine rağmen, yapılan yanlış uygulamaların so
nucu, Türk eğitiminde plân hedeflerine uygun 
gelişme sağlayış bakımından başarısızlık görül
müştür. Halen liselerin üniversite için her yıl 
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hazırladığı binlerce öğrencinin ancak yarısın
dan azmi üniversiteler alabilmekte, oııbinleri 
aşan öğrenciler haksşz olarak başarısızlık itha-
mıyla üniversite dışı bırakılmaktadır. 

Teknik ve meslekî sahalara yeterince öğren
ci kaydırılamaması sorunu devam etmekte, yeter
li sayıda burs ve yatılı okuma imkânı sağlana
mamakta, üniversitelerde öğretim üyesi ihtiyacı 
igiderilememektedir. 

Üniversite bütçelerindeki parasal artışlara 
paralel olarak öğrenci sayısında dikkate değer 
gelişmeler olamamaktadır ülkemizde. 

Bütün bunlar, toplumumuzun önemli bir ku
rumu olan üniversitede istendik yönde bâzı de
ğişiklikleri beklenen iyi yöndeki oluşum ve ge
lişmeleri, yani gerçek reformu zorunlu kılmak
tadır. 

Sayın Milletvekilleri; buigüm, geçmiş hükü
metin teklif ettiği; Millet Meclisi Eğitim Ko
misyonu ve Karma Bütçe Komisyonu görüşle
rinden geçerek yüksek öğrenimin paralı olması
nı, «Yüksek öğretim Kurulu» ve «Üniversite 
Denetim Kurulu» adlarını taşıyacak üniversite-
lerüstü iki yeni organın kurulmasını öğretim 
üye ve yardımcılarına ve öğrencilerine özel sı
nırlamalar, disiplin hükümleri getirilmesini, 
meslek güvenliğinin azaltılmasını getiren Üni
versiteler kanun tasarısı üzerinde görüşmeler 
yapmaktayız. Kamuoyu önünde bunun adını re
form tasarısı olarak adlandırıyoruz. 

20. Asırda reform geriye doğru değil, ileri
ye dönük amaçlarda ve araçlarda yeniliği, ör-
.gütleşmede ve iyileştirmede rasyonellik ve ve
rimliliği ifade eder. Reformcu girişimler de sis
temlerin çevreleriyle olan ilişkilerinde büyük 
halk toplulukları lehine değişiklikler, iyileştir
meler ve geliştirmeler vardır. Şayet bu tasarı 12 
Mart öncesi yüksek öğretim kurumlarında çı
kan olaylara bir tepki olarak hazırlanıp geti
rilmemiş, ülkemiz koşulları içinde gerçek üni
versite reformunu amaçlamış olsaydı; üniversi
teler sistemle toplumdaki diğer sistemler arasın
da halka dönük yeni bir ilişkiler düzeni ortaya 
koyardı. Bu yeni düzen kalkınmamıza yeni güç
ler ilâve etme yönünde üretimi artırıcı, kal
kınma engellerini ortadan kaldırıcı, sosyal ada
let ve fırsat eşitliğine yer verici, kalkınma sü
reci içinde doğacak toplumsal problemleri çö
zücü olurdu, eğer bu reform olsaydı. 

j Sayın milletvekilleri, önümüzdeki görüşmekte 
olduğumuz tasarı, üniversiteler sistemimizi iyi
leştirici ve üretimi artırıcı tipte gerçek bir re
formu amaçlamamıştır. 12 Mart öncesi olaylarına 
bir tepki olarak ele alınmıştır. 12 Mart öncesi
nin yetkili; fakat yetersiz yöneticilerinin ürünü 
olan bu tasarı için, bugünün özel koşulları içinde 
haklı gözüken deliller tralunaibilse bile, geçici ko
şulların etkisi ile çıkarılacak bu tip kanunlar 
çok geçmeden kendilerinden bekleneni veremeye
ceğini göstereceklerdir. Bunun için reformcu gi
rişimlerde sistemlerdeki yapım hatalarının kay
naklarına doğru teşhisler konulması gerekir. 

12 Mart öncesi anarşi olaylarının kaynağı ola
rak üniversite özerkliğini suçlamak büyük bir 
yanlışlık olur. Gerçek böyle olsaydı Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksek okullarda anarşik olay
ların meydana gelmemesi gerekirdi. 12 Mart önce
si, üniversitelerde meydana gelen istenmeyen 
olaylar, Devlet kuruluşlarının pek çoğunda olu
yordu o günlerde. Dünyadaki öğrenci ve işçi ha
reketlerini üniversitelirimizin nasıl işlediğini iyi
ce bilmeden, üniversiteleri anarşik olayların kay
nağı olarak gören peşin bir hükümle hazırlanan 
polisiye tedbirler manzumesi durumunda olan bu 
tasarı ülkemize yarar sağlamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, üniversitenin kendi uya
cağı kuralları kendisinin yapmasını gerekli kı
lan üniversite özerkliği, bu konunun Milli Eğitim 
Bakanlığı başkanlığında büyük bir ekseriyeti Yü
rütme Organında çalışanlarca Hükümet düzeyin
de hazırlanması ile ihlâl edilmiş ve Anayasamıza 
aykırı hareket edilmiştir. Bu prosedürle hazırla
nan bir kanun, özerk üniversiteye şunları yapa
caksın, diye dikte etme durumuna girerse üniver
site, siyasî iktidarın iradesine tabi oluyor demek
tir ki, bu durum Anayasanın emrettiği üniversi-
ter özerkliği kökünden tahrip eder. 

Ekseriyeti üniversite dışından geleceklerle 
oluşacak Yüksek Öğretim Kurulu Anayasaya ay
kırıdır. Anayasamıza göre özerk üniversiteler ka
nunla idarî vesayet altına sokulmaktadır görüş
tüğümüz bu tasarıda. Anayasamızda belirlenen 
özerk üniversiteye Yürütme Organından bir baş 
tayinine gidilmesini öneren bu tasarı kanunlaşır
sa, Anayasaya aykırılıktan iptal edilir. 

Diğer taraftan Anayasa, üniversitenin denet
lenmesini «Devletçe yapılır» diye hükme bağla-

I mıştır. Devletin gözetim ve denetimini sağlamak 
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tüm kuruluşların üzerinde olan ve hiç bir dış I 
kuvvetin etkileyemeyeceği bağımsız yargı organ
ları ile yapılır. Anayasa Millî Eğitim Bakanına 
Devleti temsil yetkisi vermiş değildir. Bakanın, 
üniversite öğretim üyesinin disiplin cezası alma
sına karışması, bu gibi konularda selâlıiyetli kılın
ması Anayasaya karşı olur. 

Sayın milletvekilleri, mezuniyetlerinden he
men sonra toplumumuzda en ciddî sorumlulukla
rı alacak olan üniversite öğrencilerinin yetişme I 
ortamında özerklik temel koşuldur, temel öğedir. 

Bilimsel özerkliği yönetim özerkliğinden ayrı 
düşünemeyiz. Görüştüğümüz tasarıda üniversite | 
özerkliği ciddî olarak tahrip edilmektedir. Özerk- I 
ligi olmayan bir üniversiteden üniversiter bir 
fonksiyon bekleyemeyiz. Objektif araştırmalar ve 
tenkitler durur, yüksek okulları olan; fakat üni- I 
versiteleri olmayan bir ülke durumuna gireriz bu
günkü dünya ortamında. 

Sayın milletvekilleri, üniversite, öğretim üyele
ri, yardımcıları ve öğrencilerinden oluşur. Bu 
bir olgudur. Bunlardan birisinin üniversitenin 
eylemlerine katılmamasıyla üniversite, özellikle
rinden çok şey kaybeder. Reform tasarısı diye ad
landırdığımız bu tasarı, tüm çeşitli sorunlarının I 
önlenmesi yolunda tüm ileri ülkelerin sözünü et
tiği; gençlere sorumluluk verme, üniversitelerde I 
yönetime katılma gibi bir geliştirmeyi getirme
mektedir. 

Gençjerin bâzı olaylara katılmasını istemiyor- I 
sak onlara sorumluluk vermemizi emrediyor bu
günkü sosyal araştırmalar; onların üzerinden tüm I 
sorumlulukları almamızı değil. I 

Tasarıda getirilen her yöne çekilebilen disip- I 
lin hükümleri üniversitelerde jurnalleri artıra
caktır. Üniversiteler, gerçek bilim adamlarının ba- I 
rınamayacağı kurumlar durumuna dönüştürül
mek istenmektedir bu tasarıda. Sosyal Problem- I 
ler dersini okutan bir öğretim üyesini düşünüyo
rum şimdi kafamda, Ülkemizdeki gelir dağılımın
daki dengesizliği dersinde işlemeye kalktığı gün, 
o günün siyasî iktidarının işine gelmiyorsa, işle
yen jurnal çarkları o hocanın başının yenmesini 
sağlayacaktır o gün veya ertesi gün. Bu takdirde, 
sosyal problemler dersini üniversitede okutan ho
ca, memleketin bünyesinde meydana gelmekte 
olan sosyal problemleri okutmayacak, bugünkü 
tasarıya göre, o halde dışarıda okuduğu bâzı teo
rileri öğrencilerine aktarmakla iktifa edecektir. | 

Böyle bir üniversitede herkes kuşkulu gözlerle 
birbirini takip edecek, bilim adamları, geçim zor
luğu veya çocuklarının istikbali dolayısiyle var
lıklarını sürdürebilmek için memlekette olup - bi
tenleri tartışmaktan kaçınacak, Jbunun sonucu ola
rak üniversitelerimizde özgür öğrenciler değil, 
devrin iktidarlarının görüşlerine uygun, demok
ratik formasyondan yoksun öğrenciler yetiştire
ceklerdir. 

Görüleceği gibi, bu tasarıda gerçek yapısal ve 
eğitimsel yenilikler ihmal edilmiştir. Oysa siste
mi yenilemek, sistemin verimini artırmakla olur. 
Bunun için sistemin, çevresine uyumu gerekir. 
Toplumsal bir sistem - üniversite toplumsal bir 
sistemdir - sürekli olarak çevresi ile ilişki kura
rak gerekli enformasyonu alıp gelişmeleri takip 
ederek çevreyi devamlı tahmin etmesi ve kendisi
ni buna göre devamlı yenilemesi ve geliştirmesi 
gerekir. 

Eeform diye getirilen bu tasarıda, peşin bir 
yargı ile üniversite öğretim üyelerine ve öğren
cilerine anarşizmin yaratıcıları olarak bakılarak, 
o gözlüklerle meseleye bakılarak onları üniversi
te içinde kendi dersleriyle uğraşır ve başka hiç 
bir şeye karışmaz duruma sokarak, gerçekte açık 
sistem olması gereken üniversiteleri kapalı sistem
ler haline dönüştürmek üzereyiz. Bu kapalılık, 
üniversitelerin ülke koşullarına göre kendilerini 
kontrol etme imkânlarını önleyecek, sistemin so
runları çevreden ayrı olarak ele alınacak, üniver
siter sistem bütün bozukluklarını ve arızalarını 
kendi içinde arama hatasına düşecektir. Bu du
rumda üniversiter sistemin çevre ile etkileşimi 
azalacağı için çevreden alacağı enformasyon da 
azalacak ve dolayısiyle sistemin verimi düşecek
tir. Halbuki «Reform, sistemin çevresi ile ilişki
sini artırarak vermini artırması yönünde bir de
ğişmedir» diyor sistem teorileri bugün. 

Unutmayalım ki, özerkliğin olmadığı yerde 
ilim yapılamaz. Polisiye üniversite kanunlarıyla 
sosyal problemler çözülemez. Melen Hükümetinin 
ilk üniversite reform tasarısında reform niteliğin
de olan birkaç şey vardı; full - time, iç denetim, 
asistan ve öğrencilerin yönetime katılmaları ilke
lerini tahrip ederek komisyonlara sevkettiği ve 
bugün karşımıza o yönde gelen, reform yerine cle-
form tasarısı ülke sorunlarına bilimsel yöntem
lerle objektif yaklaşımlara son verecek, çıkar çev
relerinin yararına olan mevcut bozuk düzenin öm
rünü artırma sonucunu sağlayacaktır. 
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Sistem teorileri dikkatle incelendiği zaman 
- kitaplar açıktır - görülür ki, tüm eğitim sistem
leri açık sistem olmak zorundadırlar. Bilim böy
le emrediyor, geçerliği olan bu teorilere rağmen, 
bu tasarı bir eğitim sistemi olan üniversitelerimi
zi kapalı sistem durumuna sokmaya zorluyor. Bu 
tasarı kanunlaşırsa, halen bozuk olan üniversiter 
düzenimiz daha da bozulacaktır ve çevreye kapa
lı duruma getirilen üniversitelerimizde yetişen 
gençlerimiz, ülke sorunlarına yabancı kalacaklar
dır. 

Öğrencilerin gelişimi, artık kendi toplumları
nın gelişme düzeyi içinde olmayacaktır. Ülke
mizdeki güçlükleri gören, halk için mücadele eden 
aydınların uğraşılarının anlamını anlayamaya
caklardır, bu tip sistemle yetişen öğrenciler. Bu 
tasarının getirmek istediği üniversiter düzen için
de öğrenciler, gelişme düzeyimize cevap teşkil et
meyeceklerdir. Bu tip bir eğitim sistemi ülkenin 
gerçeklerine yabancılaşan tüm üst yapılar gibi 
çökmeğe mahkûm olacaktır. Mevcut bozuk düze
nin yaratmakta olduğu beyin göçü daha da hız
lanacak ve bu şekilde bir üniversiter sistemle bu 
tip yaratılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının getirdiği para
lı üniversite öğretimi, toplumsal yapımızla, top
lumsal, ekonomik ye politik verilerimizle bağda
şık değildir. Paralı öğretimi,, Amerika gibi başa
rıyla uygulayan ülkeler vardır. Bunlar; genel-
lkle endüstrileşmiş, üretim ekonomisinden tüke
time, hizmeler ekonomisine geçmiş ülkelerdir. 

Yüksek öğrenimdeki okullaşma oranını, eya
letlere göre yüzde 30 - 60 arasında gerçekleştiren 
Amerika Birleşik Devletlerinde; devlet, eyalet, 
üniversite, vakıflar, şirket ve özel araştırma burs
larına ek olarak yardıma muhtaç öğrencilerin 
mevsimlik, günlük ek görev bulma ve çalışma ola
nakları vardır. 

Gelişmiş hizmet sektöründe yoksul bir üniver
site öğrencisi, Amerika'da günde 1 - 2 saatlik 
emeği karşılığında günlük giderlerini ve 1 mev
simlik tasarrufu ile 1 yıllık okul ücretini karşı
layabilir. Çoğunlukla ailesine yük olmazlar, bu 
öğrenciler. Paralı öğretıl'min yükü jbizdc tekrar 
aile bütçelerine yüklenecektir. Türkiye'de 18 ya
şını geçmiş olup üniversiteye devam eden öğren
cileri, aileleri hâlâ okutma durumunda. kalacak
lardır. 

Fırsat eşitliği için yapılması düşünülen paralı 
öğretimin, fırsat eşitliğinin oranını da ortadan 

kaldırmak ihtimali vardır, bu gidişle ülkemizde. 
Paralı öğretime geçildiği takdirde, çocuklarını dış 
ülkelerde oku'tmayrp da, içerde kendi üniversite
lerimizde okutan varlıklılar varsa, çocuklarına fa
kirlik belgesi almanın yollarını bulacaklardır. Bu
nun için hiç sasımayın; (birçok konularda bulduk
ları gibi bunda da bulacaklardır. Açıkta kalan
lar, yine yoksullar, yine arkasızlar ve kimsesizler 
olacaktır, Para alınacak aileler; olsa olsa, her gün 
artan fiyat artışları altında sınırlı geliri ile güç
lükle geçinme durumunda olan memur, işçi, kü
çük esnaf olacaktır. 'Bunlar, yılda ortalama 2 - 3 
çocuk için bütçelerinden verdikleri vergilere ilâ
veten 6 - 9 ibin liralık bir vergi daha, verme duru
munda bırakılacaklardır. Bu İse, bu sınıfların 
ezilmesi demek olacaktır. 

«Para alınmasında adaleti sağlan»",» diyenle
re inanmıyoruz, Türkiye'nin bugünkü koşulları 
içinde. Çünkü örnekleri vardır Türkiye ̂ de. Has
tanelerde sözde «fakirlerin ücretsiz, varlıklıların 
ücretli tedavi olacaklan» söylenir, kurallarımızda. 
Ama 'tatbikat başkadır. Fakirler sürünür hastane 
kapılarında, varlıklılara «hoş geldin» denilir, alı
nır, bakılır hastane içerlerinde. Kurallarını ge
tirmişiz; fakat tatbikatta bunun tersi cereyan et
mektedir. Paralı öğretimde, mevcut bozuk düzen
de aynı tip adaletsizliğin cereyan edeceğinden hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için, Cumhuri
yet Halk Partisi Olarak ülkemiz gerçeklerine uy
mayan paralı yüksek öğretim görüşüne karşı her 
türlü mücadele yapılacaktır. , 

Tasan kanunlaştığı takdirde, paralı öğröbimin 
fakir halkın, kimsesizlerin, dar gelirli memurlann, 
işçilerin ve küçük esnafın aleyhine nasıl işlediği
ni, en küçük örnekleriyle bu kürsüye getireceğiz, 
halkın önüne götüreceğiz ve tüm oyunlan birer 
birer açıklamaya devam edeceğiz, 

Diğer yandan, paralı öğretim için öngörülen 
amaç, ülkemiz koşullan içinde işlemeyeceği gibi, 
üniversite kapılanndafci izdiham karşısında zen
gin çocuklann üniversitelere seçilmesi sonucunu 
doğuracaktır. Kapitalist iktisatta kanundur; «Bir 
malın takibi arzını aşarsa fiyat yükselir.» Türki
ye'deki mevcut sınav sistemi, öğrencilerin yete
neklerini değil, edindiği bilgileri, ölçmektedir. 
«Eşit dağıtılan edinilmiş bilgiler değil, yetenek
lerdir.:» eğitimde, eğitim psikolojisinde öngörü
len. 

Varlıklıların çocukları, öğretmen kadrosu ta
mam, etkili orta dereceli okullarda ve büyük şe-
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birlerde yetiştikleri için, edinilmiş bilgileri 'kim
lerin daha 'ileri seviyede kazanacaklarını ve do-
layısıyle üniversitelere kimlerin girebileceklerini 
talimin etmek, hiçbirimiz tarafından zor olma
yacaktım. 

Sayın milletvekilleri, tasarının dayandığı «il
keler» (başlığı altında zikredilen ilkeler, gerçekten 
reform görecek bir sistem için gereklidir. Ama bu 
tasarıda bu ilkeler, okuyanları etkilemesi için süs 
olarak yazılmıştır. Fakat tasarının hazırlanmalın
da, hu ilkelerin ışığında ne yapılması gerektiği 
hiç düşünülmemiştir . 

İlkelerden 'birisinde yüksek öğretimin .bütün
lüğü ve orta öğretimle ilgisi 'belirtilmesine rağ
men, önümüzdeki tasarı mevcut üniversitelerimizi 
dahi kapsamamaktadır, ilkelerden birincisi, yük
sek öğretimin toplum ihtiyaçlarına yöneltilmesi 
il'ke'sidir. Bu ilke konulurken, tasarının maddele
rinde konulan polisiye tedbirlerle üniversiteler 
kapalı sistemle? haline getirilerek çevre ile top
lumla ilişkiler' kesilerek, toplum •sorunlarının, 
toplum ihtiyaçlarının üniversitelerde görüşülme
si, 'tartışılması önleniyor; mevcut «bozuk düzeni 
rahatça sürdürebilmek için bu bozuklukları gö
ren beyinlerin ağıdan üniversitelerde tıkanmak 
isteniyor. Bu tasarı ile; Anayasaya aykırı hare
ket eden bir siyasî partinin aracılara âlet olarak 
yoksul halkı, işçiyi, dar gelirli memuru ve 'küçük 
esnafı istisma." etmesini, üniversitedeki bir ho
canın dile getirmesi için mevcudolan üniversite 
özerkliği katlediliyor, ama bu tasarıda bir ilke ko
nuluyor, «Çevre ihtiyaçlarına ve halk .ihtiyaçla
rına açıklık ilkesi» deniliyor. Aldatamazsınız bu 
halkı, aydınlar.,, memleketseverleri göstermelik 
ilkeler koyarak 'tasarının başına. 

Bu tasalının hazırlanmasında, mevcut üniver
sitelerimizde öğrenimden geçmiş olanların mesle
kî ve ekonomik durumları, coğrafî konumları ko
nusunda en küı-ük bir araştırma yaparak, genel
likle 'bugünede'k üniversiter sistemin, belli sınıfla
ra -hizmet verme durumunda olduğunu ortaya 
'koyduk mu? Üniversiter sistemimizin daha. çok 
halk ihtiyaçlarma dönük olması düşünülmüş mü
dür, bu tasarıda? Tabiî ki, hayır. 

«Yüksek öğretimde fırsat ve imkân eşitliği il
kesi», paralı yüksek öğretimle mi sağlanacaktır? 
Ülkemizin içinde bulunduğu bozuk düzeni görme-
mezlikten gelerek; sosyal, ekonomik, politik sis
temlerdeki aksaklıklara dikkat etmeden, paralı 

yüksek öğretim kuralının (örneklerini diğer ku
rumla ıda gördüğümüz gibi) fakir halkın, kimse
sizlerin aleyhine işlemeyeceğini nasıl temin ede
bilirsiniz? Demokratik Parti sözcüsü sayın arka
daşım bu konuda bâzı misalleri ortaya koydular, 
katılırım kend'lerine. 

Sayın milletvekilleri, her toplum tüm kuram
la rıyle hir bütünlük arz eder. Bu 'bütünlük içe
risinde toplumun süper sistemleri durumunda 
olan ekonomik, sosyal ve politik sistemleri de, 
süregelmekte olan bozuk düzen devam ettirilirse, 
üniversiter sistemde isteseniz de gerçek reform
ları üretici yönde gerçekleştiremezsiniz ve üreti
me dönük ıgerçek reformları yapmak kolay ol
ma/,, 

Sayın milletvekilleri, -sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz, üretime dönük, 24 saatin 18 saatinde ka
pılarını öğrencilere ve halka açan, gündüz - ge
ce öğretim yapan, kürsülerinde bilimin yapılaca
ğı, memleket sorunlarının bilimin ışığında hiçbir 
kuşkuya kapılmadan münakaşa edilcibildiği bir 
üniversite yaratılımı isteriz. 

Ülkemizi çağdaş seviyeye yükseltmekte etkin 
rolü olacak üniversite öğretimini özerklikten mah
rum etmeyelim isteriz. Üniversitelerimizde şeref
le hizmet gören hocalarımızı suçlama peşin hü
kümlerinden kendimizi kurtararak, asıl reformu 
tatbikatında (bulunacaklara hazırlatalım isteriz. 

Varlıklı olan birisinin çocuğuna kıyasla, daha 
kabiliyetli olan fakir ve kimsesiz çocukları bünye
sine alabilecek hir üniversiter sistem geliştirelim 
isteriz. 

Ülke gerçeklerine yabancılaşan değil, ülke ger
çeklerine kapılarını açan bir üniversite isteyelim 
ve bununla, da, yıllar slonra arkamıza dönüp bak
tığımız zaman çocuklarımıza ve o günkü nesile 
karşı öğünebilelim isteriz. 

Başımızı önümüze eğerek yıllar sonra, 20 ııci 
Asırda mevcut üniversiter sistemi daha geriye gö
türen, reform yerine defbrm yapmış üyeler olma 
niteliğini kendi üzerimizde görmek istemeyiz ge
lecekte. 

Hepinize saygılar, sevgiler değerli arkadaşla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Gru'bu adına Sayın Salih Yıldız, buyurun efen
dim. 
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C. G. P. GRUBU ADİNA M. SALİH YIL
DIZ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Anayasamız 120 nci maddesiyle, üniversitele
rin ancak Devlet eliyle kurulacağını ve özerkliğe 
sahip, kamu tüzel kişiliği haiz (bulunduğunu ilke 
olarak kabul etmiştir. 

12 Mart 197.1 tarihinden önceki olayları hep 
beralber hatırlıyoruz. Üniversitelerimiz ıbir azın
lık tarafından birer ilim yuvası olmaktan çıka
rılmış, birer anarşi yuvası haline sokulmuştu. Öğ
renim ve öğretim hürriyetinin kullanılması fiilen 
imkânsız hale ıgelmişui ve bâzı kesimleri itibariy
le de, (birer silah deposu haline sokulmuştu. Üni
versitelerimizi gerçek mânâda ve gayesine uygun 
ilim müesseseleri haline sokmak ihtiyacı kaçınıl
maz bir noktaya 'gelmişti. 

Düşünülen tedbirlerden biri; Anayasamızın 
120 nci maddesini değiştirmek, kavram karışık
lığından kurtarmak ve gayeye uygun, memleket 
•gerçeklerine uygun bâzı esaslar getirmek oklu. Bu 
'bakımdan 120 nci maddede değişiklikler yapıldı. 
120 nci maddenin değişikliğine Sayın Cumhuri
yet Halk Partililer de ittifakla katıldılar. Komis
yondaki çalışmaların teklif haline getirilmesi ve 
Yüce Meclisi erdeki müzakereleri sırasında da, hu 
maddenin bugünkü hale getirilmesi hususundaki 
değişikliğe katıldılar. 

İşte hu tasan, Anayasamızın 120 nci maddesi
nin âmir hükümleri gereği hazırlanmış bir tasa
lıdır. Maddelere geçildiğinde lüzum hâsıl okluk
ça görüşlerimizi arz edeceğiz. Tasarıda yüksek öğ
renimin bütünüyle, kalkınma hedeflerine uygun 
olarak, toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları
na cevap verecek şekilde düzenlenmesi ilke olarak 
kabul edilmiştir. Bilhassa eğitimde fırsat ve im
kan eşitliği ilkesine yer verilmiş olması gerçekten 
memnuniyet vericidir. 

Bu imkânın daha etkin ve kolayca işler hale 
getirilmesini bilhassa temenni ediyoruz. Bunun 
tatbikatta çok 'titiz ıbir takibe ihtiyacı okluğu her 
türlü izahtan varestedir. 

Muhterem arkadaşla ram, fırsat ve imkân eşit
liği hususunda eğitim dalında hiçbir fedakârlık
tan çekinmemek lâzımdır. Gerçekten birçok fa
kir aile çocukları, pırıl pırıl zekâya sahip fakir 
aile çocukları' fırsat ve imkân eşitliğinden mah
rum kaldıkları için yüksek öğrenim yapamamak
tadırlar. Bunlara bu imkânı tanımak, hem mem-

I leketimize büyük kıymetler kazandırmak bakımın
dan, hem de sosyal adaletin, fırsat ve imkân eşit-

I liginin bir gereği olarak mutlaka sağlanmalıdır. 
Bu hususta Hükümetlerce yapılacak her türlü 
fedakârlığın, Meclislerce kabul edilecek ve feda
kârlıkları «teşvik 'edebilecek her türlü kararların 
bence sınırını düşünmemek lâzımdır. Zira imkân 
ve fırsat eşitliği bilhassa öğrenim ve öğretim sa-

I hasında asla ihmal edilemeyecek bir ilkedir. 

Tasarıda üniversiteler arasında 'koordinasyonu 
sağlamak, kalkınma plânına uygun hedefleri üh-
mal etmemek için, «Yüksek Öğretim Kurulu» adı 
ile yeni bir kuruluş öngörülmüştür. Tamamen 

I üniversiteler dışında bâzı Hükümet üyeleri ile en 
yüksek yargı organlarından gelen üyelerden ku
rulacak olan Üniversite Denetleme. Kurulu, poli
tik mülâhazaların etkisi altında kalmadan, üni
versiteler üzerinde tarafsız bir denetim sağlaya
cak tu . 

Tasarının getirdiği önemli bir yenilik; öğretim 
I üyeleri arasındaki rotasyon usulüdür. Bunun 'ger

çekten çok âdil şekilde tatbik edilmesi lâzımdır. 
I Rotasyonun tek 'taraflı olmamasına elbette dik

kat edilmelidir. 
Keza öğrencilerin temsilcileri marifetiyle fa

külte kurullarına, oy hakkına sahibolarak katıl
maları tasarıda kabul edilmiştir. Bu, çok isabetli 
bir kabuldür. Zira birçok istismarlara önlemek 
ve eylem yerine fikirlerin ortaya konulmasına ve
sile vermesi bakımından uygun bir tedbirdir. 

Öğrenci temsilcileri için de, tatbikattaki mah
zurlardan ve nahoş birtakım tatbikat ve hâdise
lerden 'ders alınarak yeni seçim esasları getiril
miş th'. 

Üniversitelere giriş esaslarının tespiti, üniver
sitelerarası 'kurulca yapılacaktır. Hiç, şüphesiz ki, 
lise öğrenimini bitirmiş, orta dereceli öğrenimi-

I ni yapmış gençlerimizin clışarda kalmaması ve 
üniversitelerimize 'girebilme imkânlarına 'kavuştu
rulması hepimizin gayesidir ve takibi gereken bir 
gaye halinde olmalıdır. 

I Bir öğrencinin üniversitedeki âzami öğrenim 
süresinin de bir esasa bağlanmış olması çok isa
betlidir. 

I Ayrıca •tasarıda öğrencilerin beden ve ruh 
sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlen
me ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sos-

I yal ihtiyaçlarının karşılanması için, öğrenci ve 
I mezunlarına iş bulma servisleri dahil, çeşitli te-

492 — 



M. Meclisi B : 113 22 . 5 . 1973 O : 1 

sisleri yaptırma ve işletme görevi verilmektedir. 
Bu hususta gereken 'tahsisatı tatbikat sırasında 
kısmamak gerekecektiL*. 

Ders kitap ve teksirlerinin ilgili üniversite, 
fakülte ve yüksek okullarca bastırılarak ve öğren
cilere maliyetini aşmayan 'bir bedelle dağıtılması 
etok uygundur. Arz ettiğim gibi bu, çok titiz takip 
edilmek şartıyle ancak sonuç verebilecek bir esas-
<tli\ 

Fakir öğrencilere, her fırsatta temas ettiğimiz 
gibi, bilhassa her türlü imkânı tanımak ve bu ko
nuda da hiç bir fedakârlıktan çekinmemek gere
kecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi sayın sözcüsü, «ıBu tasarının reform nite
liğini haiz bulunmadığını ve geriye dönük bir ta
sarı olduğunu» iddia ettiler. Bu kanaate katılmı
yoruz. «Reform» demek, mutlaka henüz ne oldu
ğu belli olmayan bir düzen değişikliği demek de
ğildir. Gerçek reform, milletimizin ihtiyaçlarını 
ilmî gerçeklere uygun olarak teşhis etmek ve ted
birlerini getirmektir. Tasarıda bu iddia edilmiş
tir. Hiç şüphesiz ki, maddelerine geçildiğinde eni
ne boyuna müzakere edilecektir; yanlış ve eksik 
tarafları olabilir. Önergelerle, açılacak müzakere 
sonunda gerekirse düzeltmeler yapılabilir. Ama 
mutlaka, «Bu hiç bir surette reform niteliğini ha
iz değildir, geriye dönüktür» iddiası,^haksız bir 
iddiadır. 

ıBu tasarı ile, öğrenimine devam etmek isteyen 
ve çoğu fakir aile çocuklarına öğrenim yapabilme 
imkânlarını getiriyoruz. Öyle ki; üniversitelerimi
zin, çok küçük bir azınlık tarafından birer anar
şi yuvası haline getirildiği zamanlar, bundan en 
çok zarar gören, bugün müdafaa ettiğimiz fakir 
çocuklardır, ki bunlar okumak istiyorlar, oku
mak imkânına sahip değildirler. Derse girmek is
tiyorlar, derse sokulmuyorlar. İşte bu tasarı ile 
bu tedbirler getirilmektedir ve getirilmelidir. 

Kaldı ki, bu tasarı bu tedbirleri getirirken 
- biraz evvel de arz ettiğim gibi - Anayasanın 120 
nci maddesine göre getirmektedir. Bu 120 nci 
maddeyi sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımızla birlikte hazırladık ve birlikte kabul et
tik. Artık, bunun Anayasaya aykırı olduğunu id
dia etmek, bilmem ne derece uygun düşecektir? 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının tümü üze
rinde konuştuğumuza göre; maddelerin detayla
rına inerek kıymetli zamanlarınızı almak istemi-

3'orunı. Maddelere geçildiği zaman, elbette görüş
lerimizi arz edeceğiz ve tasarı kanunlaştığı tak
dirde de iyi bir tatbikatla iyi bir sonuç verebi
leceğini inkâr etmek mümkün değildir. Esasen bu, 
her kanun için söylenir: Çok iyi kanunlar, iyi tat
bik edilmedikleri takdirde, hiç bir netice almak 
mümkün olmuyor. Buna mukabil, eksik tarafı 
olan kanunlar dahi çok iyi tatbikatla bazen ek
siklerinin üstünde, büyük ve faydalı sonuçlar ver
mektedir. 

Sözlerimi burada bitirirken, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Ertuğrul Mat, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ERTUoRUL MAT 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1957 yıldan itibaren, Türk kamuoyu üniver
site meselesine eğilmeye başlamıştır. Bu tarih, bâ
zı üniversite hocalarının politik kavgalara giriş
tikleri; bununla da yetinmeyip üniversiteli genç
leri politikanın ta içine itmeye çalıştıkları tarih
tir ve Türkiye'yi büyük sosyal çalkantıların içine 
sürükleyen geilşmelerin başlangıcı olmuştur. 

27 Mayıs 1960 Hareketinin başarıya, ulaşma- • 
sırıdan sonra, bâzı üniversite hocalarının politi
kanın içine ittikleri talebeler, «Yatanı ben kur
tardım» edebiyatını benimsemişler; vatan kurtar
manın anlamının ne olduğunu anlamadıkları için 
de, o tarihin talebe liderlerinden pek çoğu bugü
nün örfî idare mahkemeleri sanıkları arasında 
yer almışlardır. 

Suça müdahale ve suçluları takip için, üniver
siteye polis girmesini, bir ihtilâlin gerekçeleri ara
sına sıkıştırmaya çalışanlar, "27 Mayıs 1960'tan 
sonra üniversite özerkliğini, «Devlet içinde dev
let» anlayışına kadar götürmüşler; özerkliği, ida
reye ve rejime karşı bir isyan vasıtası saymışlar
dır. • 

Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir profesör, 
«Anayasa şu veya bu ideolojiye kapalı bile olsa, 
bu kapalılığın değişmezlik demek olmadığını» 
yazdıktan sonra, «Yalnız yürütme organı değil, 
yasama organı da özerk kuruluşların çalışmala
rına, herhangi bir ideolojik çerçeve eizemez. Hat
ta Anayasa bile bu kuruluşlardaki çalışmaların 
ideolojik çerçevesi sayılamaz.» diyerek, kalemle 
rejime isyanı teşvik etmiş, daha sonra başlayan 
ayaklanmaların başlıca müsehblbleri arasına ka
tılmıştır. 
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12 Mart öncesi hareketlerin ideolojik yapısını 
görmemezlikten gelerek, bunları masum talebe 
hareketleri halinde takdim edenlerden bir çoğu, 
]2 Martı takiben kışkırttıkları bu çocuklara; 12 
Mart öncesi öğrenci olaylarının, bu arada açıkça 
söyleyelim ki, demokrasiye ve sosyal adalete ina
nanların asla affetmeyecekleri «anarşik hareket
ler» tarifiyle rejime ihanet ettikleri gibi, ihanet 
etmişler; kendi politik sorumluluklarını onların 
omuzlarına atmışlardır. 

1968 Mayısında Paris'te başlayan öğrenci ha
reketleri bütün dünyayı sarmış ve bu hareket
lerin Türkiye'de de tahribat yapması - esefle ifa
de edelim ki - o tarihlerde Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dekanı olan bir zat tarafından, «Bâzı me
seleler sokakta halledilir» denmesi suretiyle temin 
edilmiştir. 

Quartier Latin'de başlayan ayaklanmanın bü
tün dünyayı sarmasıyle öğrenci hareketlerinin 
ideolojik teni elleri de belirmiş, bu ayaklanmaları 
telkin edenlerin, Marksist, Leninist, sınıf mücade
lesi prensibine inanmaları, ilk ortak nokta olarak 
tespit edilmiştir. Paris'in üniversite muhitlerinde 
başlayıp, bütün dünyaya sirayet eden bu sokak 
vo tahrip hareketleri, komünistlerin «bilinçli pro-
leteıya»nın henüz teşekkül etmediği az gelişmiş 
memleketlerle sosyal refah seviyelerinin yüksel
mesi dolayısıyle ihtilâlcilik ruhunu yitirmiş emek
çilerin yer aldığı gelişmiş ülkelerde, tatmin olun
mamış veya dengesini bulamamış aydınların, 
«Devrimci Demokratlar» adı ile önayak olacakla
rı -ve gençliği organize bir ihtilâlci sınıf haline 
getirecekleri yeni teorilerinin tatbik sahasına kon
masının neticesi idi. 

1968 Mayısının bütün dünyayı saran ve sar
san tahribatı, Türkiye'de de 1957'den sonra öz
lenen ve mucizeler getireceği zannedilen, «Devlet 
içinde devlet olmak» anlayışına götürülmüş 
«özerklik müessesesi» üzerinde yeniden düşünül
mesini gerektirmiştir. Memleketini seven herkes, 
özerkliğin hudutlarının, Anayasada belirtilmesi 
lüzumunda birleşmiştir. 1971 yılında Anayasada 
yapılan tadiller, bu gecikmiş idrakin bir netice-
cidir. 

Muhterem arkadaşlarım; yaşanmış acı günleri, 
bir daha tekrarlanmamaları için unutmamalıyız, 
ders almalıyız ve çağın gelişmelerine sırt çevir-
memeliyiz. Memleketimizin sınaî ve ekonomik kal
kınması için, üniversitelerin yardımcı olmasının 

I önemine inanmalıyız ve çağın icabettirdiği tedbir
leri almalıyız. 

Türkiye'nin 1968 Mayısından sonra içine düş
tüğü buhranın sebepleri arasında, yüksek öğre
tim talebesinin iç dünyasına eğilmeyen yüksek 
öğretim müesseselerini zikredebiliriz. Türk Millî 
Eğitiminin amacı; elbetteki Türk Milletnin millî, 
ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini be
nimseyen, ailesini, vatanını ve tarihini seven, mil
lî birlik ive bütünlüğüne inanan, demokrasiyi ve 
Atatürk ilkelerini savunan insanlar yaratmak ol
malıdır. Bu vasıfta, hürriyetçi, meşruiyetçi nesil -

I 1er yetiştirdikçe, ideolojik kavgaların bölücülük
lerinden uzak kalırız. Bu vasıftaki eğitimini ta-

I marnlamış nesillerin çoğalması, fukaralıkla yapı-
I lan kavganın kazanılmasını temin edeceği gibi, sı

nıf kavgalarına yol açan farklılaşmalar yerine, 
I sosyal barışı sağlayıcı anlayışın hâkim olmasını 

mümkün kılacaktır. 

Beden ve ruh sağlığına önem verilmiş nesil
lerin yetiştirilmesi, dengesiz ve tatmin olmamış 

I insanların sarıldıkları sapık ideolojilerin memle
ketimizin ve milletimizin bünyesinde tahribat 

I yapmasını önleyecektir. Her millet gibi, biz de 
çağımızın sosyal, ekonomik ve kültürel meselele
riyle karşı karşıyayız. Bunları yenmek için millî, 

I ahlâkî, manevî ve kültürel değerlerimizi tanıyan, 
bunlardan çağımızın meselelerine modern anlayış
la çözüm yolu bulabilen bir aydınlar kadrosu ye-

I tiştirmek mecburiyetindeyiz. 
Halktan kopmamış, halktan kendini ayrı say-

I mamış, halkın ıstıraplarını tanımış, yaşamış ve 
I unutmamış bir aydınlar kadrosu yetiştirmek ve 
I millî çözüm yoluna ulaşmak gereğine inanmalıyız. 

Türkiyemiz çağın icaplarından, imkân! arm-
I dan, refah ve konforundan uzak bırakıldığının id

raki ile büyük bir 'gelişmenin içindedir. Türki
ye'de yaşayanlar, çağın mahrum kaldığı nimet
lerini, her geçen gün daha yüksek sesle, daha bü
yük bir arzuyla istemektedirler. Bu sese kulak 

I verecek, bu arzuyu anlayacak müesseseleri kur
maz, kadroları ve aydınları yetiştirmez, hükümet
leri işbaşında tutmazsak bu gelişme heyecanını da
ha iyi günlere, daha mükemmel bir Türkiye'ye, 
daha hızlı bir kalkınma hamlesine kanalize ede
meyiz. 

Hiç şüphesiz, tarihe yakışır bir Türkiye'nin 
I kurulması, yaşaması, Türk Milletinin lâyık oldıı-
I ğu hayat seviyesine ulaşması ilk plânda gerçekten 
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millî bir eğitim politikasına sahip olunması şar
tına bağlıdır. 

Şimdi geçen acı günlerin hepimize ıstırap ver
diğini unutmadan meselelere bakmalıyız. 

Anayasamız açısından müzakeresine başladığı
mız kanun tasarısını tetkik ettiğimiz zaman karşı-
mııza temel hak ve hürriyetlerimizin özüne do
kunulup dokunulmadığı, düşünce, bilim ve sa
nat hürriyetlerimizin zedelenip zedelenmediği ve 
üniversite özerkliğinden ne anlaşılması lâzım gel
diği gibi meseleler çıkar. 

Türkiye'de Üniversiteler Kanunu tasarısı, üze
rine titrediğimiz temel hak ve hürriyetleri, dü
şünce, bilim ve sanat hürriyetini zedelemekte mi
dir! Üniversite özerkliğini ortadan kaldırmakta 
mıdır? 

Buna açıkça hayır dyoruz ve bu hürriyetlere 
en modern mânada batı üniversitelerinin sahip ol
duklarından daha ileri çizgide .sahip olduğumuza 
inanıyoruz. 

Reformist hareketler başlayıp biten hareket
ler değildir. Çağın anlayışı, sosyal refahın artışı 
ve millî ihtiyaçların gerektirdiği ölçüler içinde 
devam ve birbirini takip etmelidir. 

Bu kanun da, ilmî ve millî ihtiyaçlar gözö-
nünde tutularak hazırlanmıştır. Dayandığı temel 
ilkeler vardır. Bu ilkeleri tahakkuk ettirecek mü
esseseleri vardır. 

Temel ilkelerinden ilki, yüksek öğretimin bü
tünlüğü ve ortaöğretimle ilgili olmasıdır. Bu il
keyi tahakkuk ettirecek müessese olarak tasarının 
4 ncü maddesinde «yüksek öğretim kurulu» geti
rilmiştir. Bu kurul, yüksek öğretimin bütünlüğü 
anlayışı içinde yüksek öğretim alanına yön vere
cek, yüksek öğretim kurumları arasında koordi
nasyonu sağlayacaktır. 

Bu kurulun Millî Eğitim Bakanının başkan
lığında topla nnıasıyle tasarının 7 nci maddesinde 
getirilen «üniversite denetleme kurulunun» Baş
bakana bağlı bir kuruluş olması, bâzı siyasî par
tilerce üniversiteleri siyasî iktidarın vesayetine 
terkeden bir rejimin getirilişi olarak tavsif edil
miştir. Acaba üniversite özerkliğini, üniversiteyi 
tamamen Hükümetin ve Devletin denetimi dışın
da tutmak şeklinde anlayabilir miyiz? Anayasamı
zın bilim ve sanat hürriyetinden bahseden 21 nci 
maddesi, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve 
denetimi altında serhest olduğunu ifade etmekte
dir. 

1961 Anayasasının 120 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki iç murakabe, Temsilciler Meclisine 
sevkedilen tasarıda yoktu. Temsilciler Meclisinde 
maddenin müzakeresi esnasında'Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın: «Topluluklardan çektiğimiz sıkıntı, 
iç murakabeyi tesis edemeyişimizden doğmakta
dır. Bu gerçek üniversitelerimiz için de doğrudur. 
Yönetilir kelimesinden sonra denetilir kelimesi
nin maddeye ilâvesini arz ederim.» şeklindeki 
önergesinin kabulüyle mümkün olmuştur. 

1971 yılında Anayasamızda yapılan değişiklik
lerle 120 nci maddeye son şekli verilmiş ve bu 
değişiklik partilerarası komisyonun mutabaka-
tiyle mümkün olmuştur. 

Esasen üniversite özerkliği konusunda demok
rasinin beşiği sayılan memleketler bizden daha 
fazla sınırlayıcı bir anlayışa sahiptir. 

İsviçre'nin 7 üniversitesi tamamen kanton mü
esseseleridir. Bu kanton kendi arazisi üzerindeki-
üniversitenin idare ve murakabesi sistemini dile
diği gibi tespit eder. Cenevre, Lozan ve Basel 
üniversiteleri tüzelkişiliğe sahip oldukları halde 
Freighburg, Bern ve Zürich üniversitelerinin tü
zelkişiliği yoktur. 

En modern anayasalardan birisi olan Federal 
Almanya Anayasası üniversite rektörünün seçimi
ni «konsistorium» denilen bir kurula bırakmış ve 
Millî Eğitim Bakanının tasdikine bağlamıştır. 
Millî Eğitim Bakanı seçimi tasdik etmezse secim 
yenilenir ve seçimi tasdik edilmeyen rektör yeni
den seçilemez. Federal Almanya'da üniversite, 
doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanının dene
timine tabidir ve Millî Eğitim Bakanının «kura-
tor» adı verilen temsilcisi daimî olarak üniversi
teyi her yönden denetler. 

Fransa'da ise, üniversitenin çalışma, program 
ve imtihan esasları yasama meclisince tanzim edi
lir. Üniversitenin en yüksek danışma kurulu 
«millî eğitim yüksek kurulu»dur ve üniversite 
işlerinden genel olarak Millî Eğitim Bakanı so
rumludur. 

İngiltere'deki üniversitelerin çoğu şehir üni
versiteleri biçimindedir ve malî, idarî ve akade
mik işleri büyük ekseriyeti üniversite dışından 
gelen üyelerden müteşekkil bir konsey tarafından 
yürütülür. 

Ünlü Oksford ve Cambiridge üniversiteleri bü
tün üyeleri Maliye Bakanı tarafından tayin edi
len 18 kişilik «Üniversity G-ants Committee» tara-
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fmdan idare edilir ve bu komite Maliye Bakanı
na bağlıdır. 

Londra Üniversitesinin idaresinde, aidat öde
yen mezunlardan müteşekkil «Convacation» adlı 
istişarî organ önemli rol oynar. Londra Üniversi
tesinin emlâkini ve malî işlerini denetleyen 17 
üyelik «Court» adlı kurulun 4 üyesini Kraliçe, 3 
üyesini Londra Belediyesi, 6 üyesini üniversite se
natosu seçer. 

Amerika'da mütevelli heyet sistemi vardır. 
Bâzı eyaletlerde mütevelli heyet üyelerini halk, 
bâzı eyaletlerde vali, bâzı eyaletlerde de belediye 
reisi seçer. 

Bu misalleri zikrettikten sonra, yüksek öğre
tim kurulunun Millî Eğitim Bakanının başkanlı
ğında toplanmasiyle, üniversite denetleme kurulu
nun da Başbakana bağlı çalışmasının üniversite 
özerkliği için bir tehlike teşkil etmediğini ifade 
edebiliriz. İleride üniversite yönetimiyle milletin 
el ele vermesini temin edecek kuruluş temsilcile
rinin daha geniş çapta kurulacak olan bu kurul
larda yer almasını temenni etmekteyiz. 

Taşanımı dayandığı temel ilkelerden ikincisi, 
tam gün çalışma sistemidir. 

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konu
larından birisi, üniversite öğretim üyelerinin tam 
gün çalışma meselesidir. Üniversite öğretim görev
lilerinin uzun yıllar çift tedrisata yanaşmaması, 
buna mukabil özel yüksek öğretim kurumlarında 
vazife almaları, bu konunun 'gençler tarafından 
ele alınıp bir şikâyet konusu haline getirilmesine 
sehep olmuştur. Yüksek tahsil yapmak imkânı 
bulamayan talebelerle, hocasiyle istişare etmek 
imkânını bulamayan üniversitelilerin feryatları 
tam gün çalışma prensibinin kabulünü temin et
miştir. Bu prensibin tatbikinde, hastane ve lâbo-
ratuvar çalışmalarını gerektirmeyen sosyal ilim
ler habis konusu olduğu zaman bâzı mahzurların 
doğacağı kanaatindeyiz. 

Tasarıda, üniversitede yönetime asistan vv 
öğrencilerin katılması ilkesi de benimsenmiştir. 
12 Marttan önce silâhlı zorbaların fakülte yöne
tim kurullarına zorla tebliğ neşrettirdiklerini bi
liyoruz. Buna boyun eğmek, üniversiteyi zorba
ların götürmek istedikleri istikamette götürmek, 
12 Mart öncesi üniversitenin başlıca hatalarından 
olmuştur. Fakültelerin açılıp kapanma kararla
rından, yürüyüşler tertibine kadar bütün karar
larda üniversite yönetimine, rejime ihaneti seçmiş 
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asistan ve öğrencilerin zorba iştirakini biliyoruz. 
İyi niyetle getirilen bu hükümler, asistan ve 

öğrenciler iyi niyetli temsilcilere kavuştuğu tak
dirde zorbalık yerine kanunilik, rejim aleyhtarlığı 
yerine mıeşruiyeteailik tep'eden inme sistemin be-
nimsıemmcsi yerime seıçliterek gelmek arzusu hâ
kim 'olacak ve talebeyle yönelttim arasında sağ-
lami bir köprü kurulacaktır. Evet, bu sistemin 
iyi i'şk'itilınıieisi halind'e '.asistanı Ve öğrenciler, ka
zandıkları hu halklara lâyık olmak 'gerektiğiine 
inandıkları takdirde, üniversitelimin çağdaş hu-
nialımmın halli içim önemli adımlardan Mirisi atıl
mış «t ac aktır. 

(Tasarı, yeni kurulacak üniversite ve fakülte-
leıiiın üğıreltilm üyesi ilhtiya'cını karşılayacak 
prensipler de 'getirmiştir. •Kuralınakta olan üni-
Vör'sitıelerimiızlıe, kurulmasına karar verilen üni-
veısiiitelerimiiz öğreltöm üyesi ilhtilyaçlarımı ıgikle-
recek, kadrolarımı ^güçlendirecek iki önemli ted
bire tasarıda yer 'verilımiş olması ımemnıınniiyetle 
ika rş ilanına kt adır. 

Kadrolarımda büyük şişkinlik ibulıunam İs-
tanlbul, Ankara, ve İzmir üniveıısitelertij öğrettim 
üyelerinin rotasyona îtâhi tutulması ilerd bir 
•adımdır. Ayrıca doçentlik umjvamımı kazananla
ra Yüksek öğretim Kurulu tarafından hir veya 
hir-dem fazla ünüversifoc ve fakültede ıgösterile-
cek açık kadrolarda vazifeye haşlama mne'ciburöl
yefinim konması yılların ızdııraibını dindirecek 
ımaftıiyetttedii'. 

Bu tcdfoirlef İstamlbul, Ankara ve İzmir Ümi-
ıversitek'rlndefci yığılıma ve kadro şıişkinlikleri-
nj zamanla .gidereeck, unvan peşimde koşımafc ye
rine >gerçıekten ilmî araştırınla yapmak ve öğ
renci yetiştirmek aşkına salhilbolamlaırıtn üniyer-
ıslilteye imltlisalbımı temin edecektir. 

Tasarının yüksek öğrenimin paralı olması 
ilkesini Iberiim.sıem'esi; ikanın oyunu uzum müddet 
muoşigul edec'ek ve istismara müsait (bir koınu ol
duğu için tle günlerce hu ilke tartışılacaktır. 
Oıeı̂ çıekticın Ibu tasarı ülle Millî Eğittim Temel Ka
nunu Itasariisı, yülkS'ek Öğrenimin paralı loltmalsı 
esasını igetirmişitir. Bu penisilin hemen yüksek 
öğrenimin yeniğin ailelerin 'Çocuklarına tahsis 
'edilecekmiş, »fırsat 've imkân .eşiiıtliği ilkesi zıede-
kııiee ekmiş gifbi göstermek doğru değildir. 

Anketlere göre 170 OOO yüksek öğrenim ta-
leibesimden '515 OÖO'i özel yüksek lokullarda lokıı-
ımakta ve 3 50(0 ilâ 6 ÛOıO lira arasında ücret öde-
ımektediı'. 
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Kredi ve Yurtlar Oenel Müdürlüğü ile diğer 
ıresımî teşekküllerin verdiği buralarla 84 ÖOK) öğ
renci 'kredili okumak, imkânımı bulmaktadır. 

Tasarının 73 neü ımtddesime göre öğrenciler
den alınaicafc harçlar ve üoretfler yıllık 8 €00 Jii-
ırayı ıgce'nı'eyecek ve her üniversitede kurulacak 
olan «löğrenei fo.na.ina» yatırılacak ve yine öğ-
.rencii için (kullanılacaktır. Bu fondan lisans ve 
lisans sonrası başarılı ve muhtaç öğrenciler ye
ten eklerine göre fayda!anacaklardır. Kendileri
ne .'burs verilecek ve 'diğer yardınDİaır yapılacak
tır. Yine (bıı fondan istifade etoıek suretiyle öğ
rencilerin ıezelî derdi kitap ve teksir ımıeselelerli 
halledilecek, boş zamanlarımı değerlendirmeleri 
için •t'eıs.is'ler yapılacak ve. yüksek öğrenim gemç-
liğiniin heyecan ve 'enerjisi! sokak hareketlerine 
yönelmekten kurtarılacaktır. 

Tasarının 56 neı maddesinde zikredilen öğ
renci ve 'mezunlara üniversite içinde ve dışında 
iş bulma servisleri, öğrenciye yapılacak sosyal 
hizmet ve yardımları taımamlayıcı ıbir müessese 
lola'calkjtır. 

öğrenci fonlarının fcullanılmasımda geırç'ek-
çî davra'iulması, bâzı bölgelerin hıısu&iyetileri 
fgöz önünde tutularak tahsis imkânları araştır ıl-
ma'sı ve yaratılması, öğrenci fonuna işçi, -esnaf 
ve köylü çocuklarına fırsat ve imkân yaraftan 
ıbir sosyal adalet müesseSes'i vasfı kazandıracak-
ttır. 

.Sayın ımiUetvekitleıri, Üniversiteler Kamunu1 

tasarısını ıgörüşürken, Anayasanın Itemel hak ve 
hürriyetlerin özü ve kötüye kullanılmaımaisıyle 
ilgili 'Ul. nci maddesini, leğitinı ve öğretimin Dev
letin denetim ve .gözetimi altında serlbeslt 'oldu
ğunu ıbelirten 211 ,nei üniversite özerkliği ile üni-
versite ye 'onlara bağlı fakültelerde 'öğrenim ve 
öğretim hünriyetlerinin düşmesi ve Ibu ıtehlkenin 
üniversite 'organlarınca .giderileımıem.esi hallinde 
OBaıkamlar Kurulunun ıel koymasını ıtarif eden 
(1(20 nci maddelerini igözönüınde tutmak ve Ibu 
maddelerin ışığı altında ıbu tasarıyı anlamak 
ıraeicJburiyetihdeyi'Z. 

Üniversite özerkliğinin Anayasa fiile (bile sı-
mrlamaımayacağıını ileri süren anarşi Ihievesliiisi 
ve teşvikçilerine lelibette fırsat ve imkân veril-
ımeyecektir. Bu sadece bizim .meselemiz ve (ted
birimiz değildir. Bütün hür dünıya bu tedbiri 
•almış ve Anayasalarıyle tarifleri .gettirmiştlir. 

Bonn Anayasasının 5 nci maddesi mim 3 .ncü 
bendinde; «Sanat, ilim, araştırma ve fikir hür
riyeti, Anayasa sadakattan ayrılma hakkı ver
mez» hükmü getirilmiştir. Bu maddeyi tahlil 
eden Alman hukukçuları; «Anayasa hakkında 
her ilmî -tenkit caizdir. Her ilim öğreticisi ilmî 
kanaatini! açiklayalbilir. Ancak kendi ilmî ve 
siyasî (kanatine uygun olarak dinleyicilerine 
nasyonal Sosyalizm veya komünizmi teşvik ve 
telkin eden bir profesör ilim yapmış sayılmaz» 
.görüşünde birleşmişlerdir. 

Yine Federal Almanya Anayasasının 18 nci 
maddesi •bizim Anayasamızın 11 nci ımaddıesinin 
son bendine uygun Ibir hüküm geitirimlişt'ir. «Fik
rini açıklama hürriyetini, özellikle -basın hürri
yetini, toplantı hürriyetini, öğrettim hürriye
tini', cemiyet kurma 'hürriyetini, mektup, posta 
've telefon gizliliğini, mülkiyet ve iltica hakkını 
'hürriyetçi demokratik temel nizama karşı kul
lanan kimse temlik haklarını kaybeder.» 

Dünyanın en (modern Anayasalarından biri 
olan Federal Almanya Anayasası ile 'bu Anaya
sada yer alan .hükümleri doğrulayan ilim adam
ları karşısında, '«Araştırma hürriyetini Anaya
sa 'b'ile ideolojik maniada sınırlandıramaz:» diyeni 
bizdeki i l m adamını anlamak mümkün değildir. 

Üniversiteler 'Kanunu tasarısının 65 ilâ 70 
nci maddeleri öğrenim ve öğretim hürriyetinin 
tehlikeye düşmesi ve 'bu tehlikenin üniversite 
'Organlarınca giderilememıesi halinde. Hükümetin 
Anayasa gereğince almaya mecbur olduğu ted
birleri 'getirmektedir. Nitekim Anayasaımızın 
İİİ20 nci maddesi, öğretim ve öğrenim hürriyeti
nin tehlikeye düşmesi ve üniversite organlarınca 
ibu tehlikenin .giderilememesi halinde Bakamlar 
Kurulunun üniversiteye el koymasını ve ımillî 
iradenin en büyük tecelligâhı» olan Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisinin tasvibine suınımasmı âmir
dir. Anayasaımızın 120 nci maddesinin 3 nıcü ben
dinde, «üniversite organları, öğretim üyeleri, ve 
yardımıeıları, üniversite dışındaki makamlarca, 
her ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzafc-
laştırılamaız'lar» hükmü getirilmiş, fakat son 
Ükra hükmü saklı tutulmuştur. 

Saklı tutulan son fıkra ise, Bakanlar Kura-
lunan üniversiteye el koyma halini ve bu halde 
alacağı tedbirleri belirten fıkradır. Bu sebeple 
tasarının 70 nci maddesinde yer alan el koyma 
halinde bâzı öğretim 'görelilerinin ve bâzı üni-
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ve mite »rg anlarının giörevllerânıe son veniılmıeısimâ 
Anayasaya aykırı bir ıhülküm ıgilbi glösltormıeik, 
'üneo Anayasayı .anlaımamalk sonra da partliler-
•arası k!o>n vizyondaki ımultabaıkatı inlkâr eltnıdk de
rin >k loil'iır. 

ıSaym .milletvekilleri, Üniversite Reformu ve 
İbılihıorsitelcr Karnin taisarıısı hakkımda siemefer-
>eo «nıpon lıazırlilkiaır eisnasıında maaleisetf üniver-
.sltel erimizi nı'üşftıer.elk bir anlayışta 'görmek maüm-
Iki'ın. ol nuunnsltııi'. 

Dört ünlive reilteıniz 'tasarının 1 nci maddesin
deki, «Yüksek öğretim bir bütündür» 'hükmimi 
aneHİekî 'niitıeliktekii yükselk öğrettim lmrulıuşları 
üniversite lııüııycisi içine •alınmasının doğıru ol
madı ğı ti ı belli ritarelk istemıezken; Atatürk Üni-
'vensıütesıi! hu hükmü akısıilk bulmakta, dört ünityer-
s it enin bu ikonudakii (görüşünün ınodern dünya 
in ılİY^ntsitel erinin 'görüşüne, ve kabulüne aykırı 
okluğunu ileti sürmekte, hattâ gerçek reformun 
üniversite, alkadeimi ayırıınıına ıs'oıı vierilmıesiiyle 
Ibaşl ayaca gına inanmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurulunun kuruluş, işleyiş 
ve yetik il eri konusunda da üniversitelerimiz 
>a r aranda bir birlik yoktur. Bâzı üniversiteler 
Yüksek Öğretim Kurülu'nun kuruluş, işleyiş ve 
yieıtlklilei'inıi gösltenen 5 nci ve 6 ncı ımıaddelerinâı 
Anayasaya aykırı bulunken, Atatiürlk Üniversi
tesi ve kurulun 'üye sayısını az, (balkın temsilci
lerinin bulunmaması bakımından (müesseseyi ek-
«iilk bulmaktadır.. 

Tasarı'ni'n 10 nen, 8ı3 ncü ve ıgeçiei 1 ncü mad
deleri, dört üniversite tarafından Anayasaya 
/aykırı bulu nurken, Orta Doğu Tciktıilk Üniver
sitesi ıbıı maddelerin tasarıdaki şekliyle nıuiha-
i'azaiHinın! '«Itioi'onmist bir çalışmaya uygun dü
şeceğini» söylemektedir. 

•Tasarıda ,bu maddelerle, geçici 11 neft madde
nin bulunuş sebebinim sadeioe ihukukun umumî 
(kaidelerine ve müktesep halk nazariyesinle say
gı olduğumu belirtnıeJk isteriz. 

Yine bâzı ünivcrsiltıel'erimiiiz tarafından tenlkilt 
•edilen tasarının 60 ncı m'adde'siinin (Ih.) ibendinde-
ıki, «....nitelikleri Anayasada belirtilen 'Cumılhu-
niyeti 'ortadan kaldırmak ilcin her ne suretle 
loluma lolsun gösteri, telkin ve propaıganda ya
pan vciya anarşik hareketlere katılan öğretim. 
üye ve yaırdıımjcıları....» öğretimi ve hak ve hür-
niyetlerini kötüye kullanmış sayan hükmü; Ana-
yasaımızıın 11. nci nıaddesinin, bu temel hak ve 
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ıhürniyetilerdien hiç biriiısiuin 'Devletin ve öumihu-
ııiiıyeltiin bütünlüğünü ortadan kaüdıırtmaık kas
tiyle kullanılamayacağı, bu hülkmıe aykırı eylemi 

va davranışların cezasının kamunla tayin 'edilece
ği prensibine dayanmaktadır. 

'Sayın miHetvelkilleri, yülksek öğrenim gönen 
'gençlerim izlin, millî Militürümüz>e inaınlç ve bağ-
lıdıik duyması, hürriyetçi, demokraltiilk teımel ni
zama saygılı olması, bu 'anlayış içlinde yeıtiştiril-
mıeısi lâzımdır. 

ÜııiveııislJitelerimiz, millî ekoıniornimiziiın ve 
Ikalkmıma haımlemıiziın lilhtiyaç duyduğu insan 
(güıcnnün yetişıtirilmesünde mıeımlekettiçi gayret
leriyle yardımcı lolaicafcltır. Bıütiün Anayasa mü-
'eısisıesıeleni giibii ünlifversiıteleriımizin de öğıretilm ve 
öğremlim faaliyet ve araşjtırmalarıyle milletiimizle 
ıgönü'l birliği kurmaısı lâzımdır. 

Biz, TıüıMye'mizin mıillliıyeitıiyl'e, milletiyle, 
üıniverısiteisiyle, Cuımhtıriyet hıükümlerliyle çağ
daş uygarlıktan geri kalmama savaşını ika'zaına-
cağına inanıyoruz. 

Bu ıtaısaırının miemlekötimize, ımilletıiımüze ve 
üıhiversitelerimize hayırlı olmaısını tömenni edi
yoruz 

Ileıpinizii grubum ve şallısını adına saygıylo 
ıselâmlarım. (A. /P. ısıralarıındain alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grrnibu adına ilkindi kez 
Sayın thısan Ataıöv. 

'İHSAN ATAÖV (Antalya) — Blilâhara, 
şimdi sarfınazar dttim eifendim, 

BAŞKAN — Peki ef endiıır. 
C. H. P. Grubu adına ikinci teez Sayın Mus

tafa Üıstündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ben 

d'o vazgeçtim. 
OELÂL AHMET SUNOÜR (Yozgat) — 

Grup adına sıöz 'istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN^— Sayın Sunigur, C. G. P. Grubu 

adına ikinci ikıez, buyurunL 
% M. KEMAL YILMAZ (Amkara) — Sayın 

Sunigur Komisyon üyelsidir. 
BAŞKAN — Sayın Sunigur Komisyon, üyiesıi 

nıisiiniz eifendim ? 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yoagat) — 

Efendim bendenıiz Komisyon üyesiyim; ancak, 
'Üniversiteler Kanunu tasarıısıının basılmış ve da-
ğtılmış metni tetkik buyurulursa,. bâzı made-
lıerine «muıhalifilm, söz halîlkum maMuzdur» di
ye imza koyduğum görülecektir. Bu sielbeplıe îç-
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(tüzüğün âmir hükümleıii gereğince konuşma 
hakkını vaırdır ve onun için fconuşutyonıaTL 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sungur. 
C. G. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 

SUNGUR '(Yozgat) — Sayın Başkan, muhte-
reinı ımüleltivekilleri ; 

Büyük Meclisin huzuruna getirilmiş bulunan 
Ünliversitıeler Kanun (tasarısı, 3 3 . 1972 tarahin-
de zamanın Başhafcanı Prof. Nihat Eırîmı Hü
kümetli zamanında hazırlanarak, Millî Eğitim 
Komisyonu ve Plân Komisyonlarında görüşü
lüp kaibul edilmek suretiyle kanunlaştıınmak 
prosedürüne tabi tutulan bir tasarıdıır. 

Anayasanın 1'20 nci maddesi muvacehesinde 
iyemi Ibir Üniversiteler Kanutnu haızırlanimaısı za
rureti doğmuş idi. İşte bu Anayasa değişikliği 
karşısında da yeni bir Üniversiteler Kanunu 
(hazırlanması çahaısı neticesinde, bugün Yüksek 
Genel Kurulda, yemi Üniversiteler Kanun tasarı-
smı, Millî Eğitim ve Plân Komisyonlarından 
geçtikten sonra, Plân Kjonıisyonundalki son al
dığı şekil ile müzakere ve münakaşa etmeye 
başlamış bulunuyor ve tümü üzerindeki görüş
lerimizi de ıarz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Üniversiteler Ka
nun tasarlısının hazırlanmasımda gözönüne alı
nan bâzı ilkeler mevcuttur ve fakat hu kanun 
îtasarısiiiırn müzakeresi 'esnasında ibâzı ilkelerden 
de 'saptırılmış okluğu, elimize dağıitılaın metinde, 
açık seçik olarak görülmektedir. 

Bu ilkelerden bir tanesi, üniversitelerin ve 
fakültelerin yurt sathına dağılımını temin eltmıek 
hususudur ki, bu, Üniversiteler Kanun tasarl
ısının nihaî komisyonda aldığı şekille aşağı - yu
fkan tahakkuk eltmiş Ibulunmaktadır. Bu tasarı 
'kanunlaştığı ıtakdirde, ikıiiversiteler ve fakülte
ler yurt sathına yayılacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, ya'lnız ibu tasarımın talih
sizliği şevkinden bugüne kadar üç ayrı Millî Eği
tim Balkanımın bu tasarı üzerinde, bunun müza
kereleri esnaisında söz sahibi olmasından ileri 
ıgeimektıediır. Üç ayrı Millî Eğitim Bakamından! 
her ıbiri, evvelâ kısa bir süre İsımail Arar Bey, 
ondan sonra Prof. Sabahattin özlbek Bey ve 
nihayet ıSayın Orhan Dengiz Bey bu kanunun 
müzakeresinde Hükümet adına İbu kanunun sa
hibi olarak yer aldılar. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun tasarısı üze
rinde, maalesef üniversitelerimizde bdr anlaşma 

imıkânı, anlaşma zemini buluınaJmaımıştır. Seibe-
ibi de, üniversitelerimizden beş özerk ümiüvensiıte; 
Ankara Üniversitesli, Haeetitepe Üniversitesi, 
İstanlbul Teknik Üniversitesi, istanbul Üniıvıer-
sitesli, Ege Üniversitesi ortak hazırlamış okluk
ları tasarıyı eski Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Orhan Oğuz zamanında takdim etmiişleırdi; fa
kat Orhan Oğuz Beyin zamanında hazırlanan 
ibu tasarı bir kenara /bırakılmış, bilâhara Sayın 
Şinasi Orel /tarafından hazırlanan tasarı esas 
alınmak suretiyle ilk tasan Meclise ibâzı deği
şikliklerle sevk exlilm:istıi. 

Aziz arikadaşlarım, bu .tasarının esprilerin-
den Ibir tanesi de füll - time '(-tam gün) çalışma 
mevzuunu üniversitelerimize getirmek idi. Ve 
hira'Z evvel 'konuşmamın başında arz ettiğim 
gilbi, hu kanunun komisyonlardan geçişi ve Ge
nel Kurula gelişi esnasında değişikliğe uğrayan 
en höyük hususlardan hir tanesi de, işte bu 
full - time mevzuunda olan değişikliktir. 

Bulgun üniversitede öğrenim ,gö renler, buıgiüı 
üniversitede üniversite hocalığını kazananların 
büyük çoğunluğu full - time, yani tam gün ça
lışma şeklinden yana olmalarına rağmen küçük 
ıbir azıınlık tam gün çalışmanın karşısına çıkmış
tır. Yüksek huzurunuza gelen bu kanun tasa
rısında da tam gün çalışma niteliği zedelenmiş 
ıbulunmaktadır. 

'Millî Eğitim Komisyonunun kurmuş olduğu 
ve alt 'komisyon olarak teşekkül eden komisyon
da hazırlanan raporda, tam gün çalışma prensip
lerinle doğru gidilmişti. Bunun nöticesi olarak da, 
ibu kanun tasarısına ait değişiklikler - Komisyon 
müzakereleri - teftkik edildiği zaman görüleceği 
üzere, meselâ Millî Eğitim Komisyonunun alt 
'komisyonumda hazırlanan taslakta, üniversite 
bölüm başkanlarının, üniversitelerin fakültele
rinim bölüm başkanlarının, kürsü başkaaılaırınm, 
üniversite rektlörlerinin, ünivensiite dekanlarının, 
üniversite dıekaın yardımcılarının, üniversite 
rektör yardımcılarının, üniversite ve fakülte yö
netim kuTUİu üyelerinin tam gün çalışanlardan 
oluşacağı öngörülmüş ve konuşmalaır bu istiıka-
ımetlte cereyan etmişti. Ancak, daha sonra yük
sek huzurunuza, Genel Kurula sevk edilmiş olan 
hu kanun tasarısında, maalesef bu ilkeden sa
pıklığı görülmektedir. 

Arkadaşlarım, humın neticesi şu olur: Bu 
kanun tasarısında mutlaka tam gün çalışanların 



M. Meclisi B : 113 

üniversitede iidarî görevler alması yoluna gidil-
nııelidir. Eğer, taun gün çalışanlar idarî görev 
alnıalk yoluna giltımıeyıeıcek olurlarsa, kümü vıe 
Ibölüm haş/kan'ları, ııeıktörler ve dekanlar, rektör 
(yardımcıları ve dekan yardımcı!ari mesailerini 
faklü İt ol erinin vo ümiVersitielieırin kalkınmalarıma 
hasretmek, zaman ve fırsatını layı ki veçhile bu-
1 anıifiy aeaikla rdır. 

'Bu zamanım hulunmamıası nedeniyle de Tıür-
kiiye'de, üniversitelerin ve Mraltelerim yurt sat
ıh mı a yayılması ve genişlemesinde arızalar ve ek
siklikler -olacaktitır. 

.lîu kanun tasarısının • hazırlanmasında bir 
realite ile karşı karşıya daha >gelinım.işitir. O da., 
ilk Millî Eğitim Komisyonu müzakerelerinde ko-
ııu'şiinalaıi'in haşlamasında tespolt edildiği gibi, 
aeaıba, «akademiler bu kanunun içıerisilne ithal 
.edilmeli mi, ithal edilmemeli mi mevzuu» idi. 
Bu huzura gelen kanun 'tasarısında, akademiler, 
üniversiijteler Kanun tasarısının içerisinle slolkıu-
lamamışıtır. Ama bugün bir vakıa ile karşı kar-
şııyayız ki, akademiler de, 'bilhassa özel yüksıelk 
•okulların devletleştirilmesinden sıoııra, bu özel 
lyülksidk okullara sahip çıkan müesseseler halin
de bulunmuşlardır. Bu akademilere ait fhdr ka
nun tasarısının da bir an evvel hu kamuna para
lel olarak getirilmesi ve bu kanun tasarısı ile 
(birlikte, çıkarılması .gerekirdi. 

•Aziz arkadaşlariim:, bu kanun tasarlısında gü
dülen .amaç, üniversitelerin yurt sathına yayıl
ması, fakültelerin yurt sathına yayılması. Arz. 
letıtiğim gibi üniversitelerdeki tam gün çalışma 
sistemine dönüşten sapma, üniversitelerde ele
man yetiştirilmiesini zedeleyecektir. Ünlilversite1-
lerde eleman yetişmemesi ise, açılacak fakülte
lerin ve üniversitelerin açılmalarını ve buralara 
yotişee'elk öğretim, üyelerinin yetişme imkânları
nı Zedeleyecek ve cietkilelyecktir. 

Bu Üniversiteler Kamun tasarısı mucibinceı, 
i'ıniv.erısiiteleırde birçioik denetim ve' gözetimle ait 
hususun Yüksek Öğretim Kurulu dediğimiz 
YÖHOe verıilımiş olduğunu .görmekteyiz. Bu YÖK 
(Yiüksek Öğretim Kurulu) hakkında da üniver
sitelerin çeşitli görüş ve bildirileri olmuştur ki, 
jb'unlara da hiflhassa ığörielv ve yeltkileri bakı
mından, ki bu YÖK'ün görev ve yetkileri gerek 
Hükümet tas arısında, gerek Millî Eğitim Ko
misyonundaki g-örıüşimıelerde ve @eırıekise Plân 
Koni isyonunda birçok değişikliklere uğrayarak 
ç rk'i niş bulunmakt a dır. 
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IMulhtereim arkadaşlatrjm, özerk üniversiltele-
riımizle - biraz evvel konuşmamın hasında arz 
etitıiğim gibi - özerk ol'maıyan, yani eski deyimiy
le 491316 sayılı Kanuna ve .onu tadil eden İİİI5 sayı
lı Kanuna tatbi olan üniversitelerimizlle, özerle 
(olmayan, özel bir kanunla kurulmuş olan üni
versitelerimizin görüşleri arasında da farklar 
vardır. 

Bu, Üniversiteler Kanun tasarısına tüm mü
zakeresi esnasında .gerek Millî Eğitim Komisyo
nunda Ve gerekse Plân Komisyonundaki muza-
kerelerde bir ıhusus dalha dikkaltli çekmiştir. Bu 
•husus, anaımüzalkere mevzularından birisi ol
muştur. O da, ayrı hir sisteme Italbi olan Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üni
versitesi gilbi kuruluşlaırın bu kanun tasarısının 
(hükmüne girmek istem.eıyişieri, ama buna. mu
kabil tarihte emsali olan bir olay bu kanunla 
'da vukuibulmaktadır. O husus da (kanunda da 
Ibahlsedilmiş olduğu üzere) akademik ünivanla-
ırın kazanılması mevzuunda bu kanun hükümle
rine tabi olmamalarına rağmen üniversitelere 
akademik unvanlar karşılığı eşdeğeırlililk hakkı 
tanıınımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarıın, zannederim 11956 -
1|9İ5'7 yılları 'esnasında çıkarılmış bir kanunla 
•üniversitelıerde doktora öğrenimi yapmamış ve
ya tıp fakültelerinde uzmanlık almış olmayıp da 
doçentlik çalışması yapmamış, tez vermemiş ve 
üniversite doçentliği unvanını almamış olan 
Ikişi'loııin GiMhane Askerî Tıp Akadeımiısinde 
Başasistan pozisyonunda iken bir kanunla; eğer 
işigal Gittikleri servislerin şeıfli durumunda ise
ler onlara propesörlük imkânı tanınmıştı. 

Kanunla tanınan ve kanunla tevdi 'edilen 
profesörlükler, özerk üniversiteleri ve Üniver
siteler Kanununun mevcut tüzük ve yömeitme-
likleri ile kazanılmış olan üniversliltıe doçentlik-
lerini, üniversite profesörlüklerini ve bu meyan-
da talbiatiylo üniversite doçent ve profesörlerini 
taciz eder. Bu kamun ile de işite iböyle bir yola 
(gidilmiş bulunimakltadır. 

Buigün Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ha
kikaten çok değerli, her balkımdan takdire şa
yan öğnoitim üyeleri olan asiste profesörler, (as-
sıocie1) asolsye protesör'ler ve profesörler meıvcut 
olmasına rağmen, hu değerli arkadaşlarımız 
üniversite doçentliği ve profesörlüğü clurumla-
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rrnı bir kısmı hâlâ taşımamakta ve işte huzura 
gelen bu kanun-tasarısı ile bunlara bu taşıdığı 
rült/beler eşdıeğerlilik verilmek suretiyle, muay
yen preısedimlen ve yollardan geçinilmeden bu 
kıymetli arkadaşlarımıza kanunla bu imkân ve
rilmektedir. 

Bu husus, bu değerli arkadaşlarımıza iyilik 
değil, kötülüktür. Çünkü yarın bu kıymetli pro
fesörlere; «kanunla profesör olmuş» gözüyle 
bakılacaktır. Halbuki üniversite doçentliği ve 
profesörlüğünün ayrı mecburiyet ve yükümlü
lükleri vardır. Hattâ yeri gelmişken arz ede
yim: Meselâ, Gülıhane Askeri Tıp Akademisinde 
doçentlik tezini hazırlayan değerli doçent arka
daşımız 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ve onu 
tâdil eden 115 sayılı Kanun mucibince bu tezle
rini özerk üniversitelere verirler ve bu üniversi
telerde doçent olduktan sonra ancak Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde doçent unvanım kul
lanırlar. 

Büyük Meclisin değerli üyeleri, bu kanun bu 
yolu temin etmiyor. Konuşmalarımın içinde de 
arz ettiğim gibi, bu kanun bunu temin etmedi
ği gibi bunlara bir üniversiteler arası kuruldan 
geçiş yolu vermediği gibi bu kanunla eşdeğer-
lilik tanıyor. Biraz evvel de arz ettim. y bir mü
tevelli heyet sistemi ile idare edilen ve Anaya
samızda bahsedilen özerk üniversiteler içinde 
mütalâa edilmeyen Orta Doğu Teknik Üniver
sitesindeki bu çok değerli arkadaşlarımıza bu 
yol iyilik değildir. Bu kanunun hazırlanmasın
da ve bu kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyo
nuna geldiği zaman o komisyonda ve alt komis
yonda müzakereleri yapıldığı zaman buna bir 
Ibaşka yol ve çare düşünülmüş ve (kıymetli Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi doçent ve profesörle
rinin zaten bir kısmı üniversite doçentliğini ih
raz etmişlerdi) Üniversitelerarası Kurula do
kümanlarını vermek suretiyle üniversite profe
sörü ve doçenti olma yoluna gidilmesi müzakere 
konusu olmuştu, ama bugün huzurunuzda görü
şülen bu kanunda bu imkân yoktur. Sadece ka
nunla bu eşdeğerlilik tanınmaktadır. 

Bu kanunun geçici maddelerine göz atıldı
ğı takdirde, dikkat buyurulursa, 1 nei maddede 
aynen şöyle denmektedir; «Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden ıönce çeşitli kanunlarla ka
zanılmış akademik unvanlar saklıdır.» Huku
kun esas prensibine sadakatin bir nişanesi ola

rak bu hüküm gayet yerinde ve doğrudur. An-
ncak, geçici maddeyi okumaya devam edersek 
görürüz ki ; «Bu kanunun yürürlüğe girmesin
den asistan kadrosunda eylemsiz doçent olarak 
görev ifa edenler bu kanunun 22 nei maddesi 
hükümlerine doçent kadrosundaki kadrosuz 
profesörler de bu kanunun 24 ncü maddesi hü
kümlerine tabi olurlar» 

Geçici maddenin İm ikinci fıkrası da kabili 
münakaşadır. Geçen yıl çalışmış olduğum Mil
lî Eğitim Komisyonunda o komisyonun sayın 
Başkanı ve değerli üyeleri ile bizler bir prensip 
kaıbul etmiştik. Bilhassa bu kanun o komisyonda 
müzakere edilirken sayın Komisyon Başkan 
Yardımcısı da bu nokta üzerinde hassasiyetle 
durmuştu. Ama 'bizler şimdi görüyoruz ki, kad
rosuz doçentlik ve kadrosuz profesörlüğü bizler 
ilke olarak kabul ettiğimiz halde, gücümüz yet
mediğinden, kanunun da başka bir şekil almış 
bulunmaktadır. 

Şimdi bu şekliyle biz, yine bu üniversiteler 
Kanunu tasarısının hedeflerinden uzaklaşmış 
(bulunuyoruz. Bunun neticesi ne olacaktır? Ta-
biatiyle geri kalmış bölgelerdeki üniversiteleri
mize yeteri kadar üniversite doçenti ve üniver
site profesörü temin etmek imkânından mah
rum olacağız. 

Aziz arkadaşlarım, 85 madde ve 11 geçici 
madde olarak (85 ve 86 ncı maddeler olarak yü
rürlük maddeleri var)" Plân Komisyonundan çı
karılıp Yüksek Genel Kurula sevk edilen bu ka
nunda bu şekliyle geçici maddede bir değişik
lik yapılmış ve kadrosuz profesörlere durumları 
tahkim edilmek suretiyle imkân hazırlanmıştır. 
Buna mukabil kadrosuz profesörlere bu imkân 
hazırlanırken, kadrosuz doçentlere bu imkân ve
rilmemiş ve âdeta şu yol tutulmuştur. 

SABRI YAHŞİ (Koceli) — Rotasyon var. 
CELAL AHMET SUNGUR (Devamla) — 

Sayın Yahşi eğer görüşmek istiyorsanız, buyu
runuz görüşelim. Sizinle beraiber çalıştıktan 
sonra bendeniz bu kanunda gene de çalıştım. 
Onun için şahsî fikirlerimi ve grulbumun görüş
lerini arz ediyorum. Eğer soracağınız bir şey 
varsa veya değineceğiniz bir şey varsa sayın 
arkadaşım Sabri Yahşi beyefendi, bendenize de
ğil bunu komisyona ve sayın Millî Eğitim Ba
kanımıza söyler iseniz onlar size daha etraflı 
izahat verirler. Madem ki hatırlatmış bulunu-
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yorsunuz rotasyon mevzuuna da değineceğim 
Oradaki aksaklıkları da burada belirteceğim. 
Şimdi derhal şuraya not alıyorum ve rotasyona 
da yeri geldiği zaman devamlı olarak gireceğim. 

Şimdi benim arz ettiğim noktada sayın ar
kadaşım Sabri Yahşi beyefendi fikir silsilemi 
biraz dağıttılar, toplamaya çalışayım. O da şu 
idi : Bu kanunun bu tarz şevki ile üniversite 
doçentlerine, kadrosuz doçentlerine mevcut ol
duğu imkânlardan dalha çok imkânsızlıklar ve
rilmekte ve âdeta kadrosuz profesörlere de bir 
imtiyaz sağlamaktadır. 

Netekim bu kanunun görüşülmesinde, dikkat 
'buyurulacağı üzere, geçici maddeden bahsedi
yorum, «Bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce 7:.»07 sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde kazanılmış Asosye Profesör
lük (Doçentlik) ve profesörlük unvanları, bu 
kanuna göre verilecek üniversite doçentliği ve 
üniversite profesörlüğü unvanları ile 'eşdeğer
lidir. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde üni
versite doçentliği ve, üniversite profesörlüğü 
unvanları bu kanunda öngörülen esaslara uy
gun olarak kazanılır.» 

Ben, işte geçici madde, biraz evvel, üniversi
te doçentliği ve üniversite profesörlüğü hakkın
daki sözümü bu noktaya getirmek istiyordum. 
Bu ise dediğim gibi.. 

MEHMET KOZOVA (Tokat) — Yoklama
ya niye gelmediniz?. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — Bi
raz evvel yüksek Genel Kurula gelip de maruza
tımızı, görüşlerimi daha etraflı daha vazıh ola
rak arz edemeyiş sebebim, saat 19.00'a kadar 
Plân Komisyonunda Üniversite Personel Kanu
nunu görüşmemiz nedeniyle olmuştur. Yoksa, 
Yüksek Genel Kurul huzuruna gelir, görüşleri
mizi daha etraflıca, daha uzun zaman içerisinde 
arz etmek ve zabıtlara geçirmek isterdik. 

Üniversitelerin doçentlerinin ve profesörle
rinin teminine imkân hazırlanması, evvelâ bil
mek gerekir ki, Üniversiteler Personel Kanunu
nun ıslahı ile mümkündür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çıktı
ğı zaman üniversite öğretim üyeleri ve yardım
cıları da bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun hükümleri içerisine girmiş idi. Ancak, 
Üniversitelerin maddî özerkliğine zarar getir

mesi nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun üniversite öğretim üyelerinin özlük 
haklanyle, istihkaklarıylc, nıaaşlarıyle ilgili hü
kümleri Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafın
dan bozulmuş idi. 

Şimdi sözümün bu noktaya getirdiğim anda 
değerli Millî Eğitim Bakanımız Sayın Orhan 
Dengiz beyefendiye şu suali tevcih etmeyi bir 
vazife addederim. Yukarda Üniversiteler Per
sonel Kanununu görüşüyoruz. 1969 - 1970 yılla
rında üniversitelere, üniversite öğretim üyeleri
ne ve üniversite öğretim üyeleri yardımcılarına 
verilen kanunî haklar dahi, görüşmekte oldu
ğumuz Üniversite Personel Kanununda verilme
miş bir surette encümende müzakereye konu ol
maktadır. Gerçi bu kanunu Sayın Dengiz imza-
larıyle sevk etmemişlerdir; ama devletin devam
lılığı esas olduğuna göre, üniversite öğretim 
üyelerinin aylık ve ödenekleriyle ilgili hususun 
657 saydı Devlet Memurları Kanununda veri
lenen dahi noksan haklarda sevk edilmiş olma
sının vebalini taibiatıylc bugünkü Hükümeti
mizin değerli Bakanı Orhan Dengiz beyefendi 
de taşımaktadırlar. 

Şöyle ki.. . 
BAŞKAN — Sayın Sungur lütfeder misi

niz? Biz tahmin ediyorum kî burada Üniversi
teler Kanunu tasarısını görüşüyoruz. Personel 
Kanununu buyurduğunuz gibi, Plân Komisyo
nunda görüşmektesiniz. Yüce Meclise geldiği 
zaman onun üzerinde de değerli fikirlerinizi 
serdetme imkânına maliksiniz. Vakit de bir hay
li geçmiştir', - konuşmanız tabiî tahditli değil -
saat 20.00'yi geçtiği takdirde - arzu buyurdu
ğunuz takdirde - yarın devam etmek üzere ara 
vereceğiz. Lütfederseniz o husustaki fikirlerini
zi orada serdetmenizi Başkanlık olarak istir
ham edeceğim. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Müsaade buyurur musunuz arzı cevap edeyim! 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sungur. 
CELÂL AHMET ISUNGUR (Devamla) — 

Efendim, bu hususa değinmemin sebebi şudur: 
Bu kanun üniversiteleri yurt sathına yaymak, 
fakülteleri yurdun geri kalmış bölgelerine ulaş
tırmak iddiasıyle de müzakere edilmektedir. 
Üniversitelerin bu görevi ifa edebilmeleri ise, 
üniversitelerin cazip hale getirilmeleri Ve üni
versite asistanlığının cazip hâle getirilmesi ve 
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Ibu suretle üniversite öğretim üye ve yardımcıla
rının yetiştirilmesi imkânı sağlanması dolayısıy
la bağlantılıdır, Sayın Başkanım. Onun için bu 
konuya girdim. 

BAŞKAN — Takdir sizin Saym Sungur, bu
yurunuz. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Müsade buyurursanız başlamış olduğum fikri 
tamamlayıp, diğer üniversite mevzularma dö
neceğim. Sayın Başkan, buna değinmek zorun
luluğuna şunun için vardır; aksi takdirde üni
versite kanunu çıkarılmakla, üniversite açmak 
mümkün olmuyor. Bunun misalini vereyim. 

Meselâ, yıllardır Diyarbakır'da, Diyarbakır 
G-ökalp Üniversitesi açılması çabası ve hazır
lığı vardır. Burada bugüne kadar ancak bir tek 
tıp fakültesi açılabilmiştir. Maalesef bu Diyar
bakır Tıp Fakültesinde bugün yerleşik kadro
lu öğretim üyelerini ve yardımcılarını temin et
mek imkânı hasıl olamamıştır. Niçin olamamış
tır? Şunun için olamamıştır. Çünkü, üniversite 
cazip hale getirilmemiştir. Üniversiteler, açıla
bilmesi ve yurt sathına yayılalbilmesi için mut
laka full - time yani, tam gün çalışmaya doğru 
yönelmelidir. Rotasyon yolu ile üniversitelerin 
idame edilmesi yolu yurdun geri kalmış bölge
lerine fakülteler götürülmesine imkân verme
miştir, vermemektedir. Bunun bir misalini yine 
yakın zamanda eğer resmî gazeteleri takip etti 
iseniz müşahade etmiş olursunuz. 

Meselâ, Çukurova'da.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bunun kanunla ilgisi yok. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, ben durumu bi
raz evvel izah ettim. Sayın hatibin takdirine bı
raktım, nasıl isterse öyle konuşsun. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Üniversitelerimizin mutlaka yurt sathına yayıl
ma çarelerini bu Üniversite Kanununun getir
mesi lâzımdır. Eğer üniversitelerin yurt sathına 
yayılması çaresi getirilmez ise, bu kanun bun
dan evvelki kanundan başka bir şey ifade et
mez. 

İşte, arz ettiğim kısımların Üniversiteler 
Kanunu tasarısı ile ilişkisi burdadır., 

Aziz arkadaşlarım, şimdi yine, her ne kadar 
Asutay kardeşim memnun olmadılar ise de, de
ğinmek zorunda kalacağım, ' bu üniversiteleri 

yurt sathına yayabilmek için tam gün çalışma 
yoluna gitmek lâzımdır. Üniversite hocalarına 
yeterli ödenekleri vermek ve onların mesaileri
ni, çalışmalarını üniversitelere hasrettirmek im
kânlarım ve dolayısiyle oralara alınacak asis
tanları, oralara alınacak doçentleri ve profesör
leri temin yoluna gidilmesi zorunluğu vardır. 

Sayın arkadaşlarım, işte bunun için Üniver
site Personel Kanununun, Üniversiteler kanun 
tasarısı ile alâkası bundandır. Hattâ Üniversi
teler Kanun tasarısından önce, Üniversiteler 
Personel Kanunu tasarısının görüşülmesi ve ka
bul edilmesi gerekirdi ki, ona göre bu üniversi
teler Kanununda daıha da bilgili olarak, daha da 
yapacağımızı iyice saptayarak hareket etmek 
'fırsat ve imkânını bulalım. 

Şimdi, Üniversiteler cazip hale getirilme
mektedir. Saym Bakana tekrar sözümü tevcih 
ederek soracağım, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda üniversite öğretim üyeleri ve yar
dımcılarına öngörülen haklar, halen komisyon
da müzakere edilen kanunda mevcut değildir. 
iSizden istirham ediyorum, Türkiye tarihinde 
Üniversiteler Kanunu çok uzun fasılalarla çık
maktadır. Hatırımda kaklığına göre, 4936 sayı
lı kanun 1945 yılında çıktı ve sonra Üniversite
ler Kanunu 1961'de 115 sayılı Kanunla değişti
rildi. Ne oldu? Alelacele bir kanun çıkarıldı. 
Hatalarla, eksiklerle dolu olan bu 115 sayılı 
Kanunun içerisinde ödenekler dahi unutularak 
alelacele bir de 119 sayılı Kanun çıkarılarak 
üniversite asistanlarının ve üniversite doktor 
asistanlarının tazminatları çıkarıldı. 

Binaenaleyh, üniversitelerle ilgili kanunda, 
üniversitelerin personel rejiminin yakın ilgisi 
vardır ve bu yakın ilgiye değinmeden geçmek 
mümkün değildir. 1961'den bu tarafa 12 sene 
geçmiş, çıkarmak çabasında bulunduğumuz bu 
ıkanunda, üniversite personel kanununa ait hiç
bir şey taahhüt edilmeden, 1969 - 1970 yılların
da. Sayın Süleyman Demirel tarafından öngörü
len miktarlar dahi aradan 4 yıl geçmiş olması
na rağmen, yani o tarihteki üniversite personel 
rejiminde üniversite öğretim üye ve yardımcı
larına da 1000 + 200, 150, 100, 50 gibi göster
geler üstü ödenekler kabul edildiği halde, bu
gün müzakereye konu olan kanunda, bu 1 000 
+ 200, 150, 100, 50 gösterge üstü ödenekler sev-
kedilmemiş bulunmaktadır. 

- 503 — 



M. Meclisi 

Arkadaşlarım, o zaman... 

BAŞKAN — Sayın Sungur, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

ıSaat 20.00'ye gelmiştir. Sayın Biçer ve Sayın 
Kaptan'ın bir önergesi olmakla bera'bcr, vak-

B : İİ3 22 . 5 . 1973 O : 1 

tin geçmiş olmasına ve Mecliste çoğunluğun kal
mamış bulunmamasına binaen ; 

23 Mayıs 1973 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak ve devam, etmek üzere birleşim] ka
patıyorum. 

•Kapanma saati : 20.02 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SOKULAR VE CEVAPLARI 

1. -— Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 
Tekirdağ, Edime ve Kırklareli'nde kurulmuş 
bulunan yağlı tohumlar kooperatiflerinin faali
yetine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/51) 

.18 . 12 . 1909 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda hususların' Sayın Başlbakan ve Sa

yın Ticaret Bakanı tarafından yazılı olanak ce
vaplandırılmasına delâlet buyrulmasmı Yüce 
Başkanlıktan saygıyle rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Orhan Öztrak 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve diğer bâzı 
illerde ay çiçeği müstahsillerinin teşebbüsleriy
le yağlı tohumlar Kooperatifleri kurulmuştur. 

Bu Kooperatiflerin Ibâzıları teşkil edilen 
birliğe girmişler bâzıları da müstakil kalmış
lardır. 

Her iki Kooperatifin ortağı yalnız müstah
sillerdir ve başka ortakları yoktur. 

Tabiîdir ki geniş müstahsil kitlesinin alın 
teri nıahsülleriııi korumak gibi Ibüyük bir sos
yal vazife gören 'bu teşekşüller Devlet kredi 
•müesseselerimden faiz karşılığı kredi kullan
ım aktadırlar. 

Bu açık duruma rağmen, geçen yıl, (birliğe 
dahil Kooperatiflerin piyasaya arz ettikleri 
mallardan elde ettikleri kârın ortaklarına da
ğıtılmasına Ticaret Bakanlığınca mâni olun
muştur. 

Buna ilâveten, bu yıl birliğe dahil olmayan 
Kooperatiflere Ibirlik tarafından ellerindeki 

malın ancak birlik eli ile satılacağı ve elde edi
len kârım birliğe dahil Kooperatifler gibi, yan
lış bir işlem göreceği bildirilmiştir. 

Tamamen .gönüllü ve demokratik pirelisin
le r-e ve sosyal güvenlik amacına uygun olarak 
kurulmuş olan bu kooperatiflerim elde ettikle
ri kârların hiç şüphesiz müstahsil ortağa ve
rilmesi lâzım gelir. 

Bunu böyle yapmayıp da, bu kârların bir
liğe veya bir 'başka Devlet dairesine intikâli 
üzerinde durmak İm Kooperatiflerim hukukî 
statüsüne ve kuruluş gayelerine aykırı bir tat
bikat yapmaktır. 

Ortak malı ile meydana gelen kârların müs
tahsil ortaklara intikâl ettirilmemesi yolunda 
yapılmakta olan haksız ve yanlış tatbikatın 
düzeltilmesi hususunda .Sayın Başlbakan ve Sa
yın Ticaret Bakanının ne düşündüklerinin ya
zılı olarak belirtilmesini saygiyle rica ederim. 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
6/1551 

24 . \ . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 12 . 1969 tarih ve 7/51 

2396 .sayılı yazınız. 
642/ 

Tekirdağ, Edirne ve KırkTareli'nde kurul
muş bulunan Yağlı Tohumlar Kooperatifi eri
nin faaliyetine dair Tekirdağ Milletvekili Or
han Öztrak tarafından verilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili görüşümüz aşağıda arz edilmiş
tir. 
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Trakya, Marmara ve diğer /bölgelerde 2834 
sayılı Kanuna göre kurulmuş halen 27 Koope
ratif •mevcuttur. Bu Kooperatiflerin 22 adedi 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğine bağlıdır. Beş tanesi de müsta
kil olarak faaliyet göstermektedir. 

1909/70 Kampanyasından evvelki kampan
yalarda Kooperatif ortaklarının ayçiçeği ürü
nünün mubayaa edilmesi için T. V. Zirrat Ban
kasınca Trakya Yağlı Tohumlar Birliğine re
hinli ve işletme kredisi açılmakta ve bu kredi
ler Birlikçe bağlı olan Kooperatiflere tevzi 
edilmektedir. Kooperatiflerce mubayaa edilen 
ürünlerin satışları Birlik adına yapıldığından 
bütün Kooperatiflerin hesapları Birlikte top
lanmakta ve bilanço ile kâr ve zarar hesabı 
Birlik tarafından çıkarılmaktadır. 

22 ., 5 . 1973 O : 1 

ve dolayısıyie müstahsilin zarar göreceği hu
susunda Bakanlığımıza müracaatlar yapıldı
ğından müstahsilin mağduriyetini önlemek ve 
yağlık ayçiçeği tohumlarının fiyatını belirli bir 
seviyede tutmak için 28 . 8 . J9G9 tarih ve 
G/12.300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
hükümlerime göre gerek Birliğe bağlı Koopera
tifler gerekse müstakil Kooperatifler vasıta-
sıyle ortak olan ve olmayan müstahsillerden. 
yağlık ayçiçeği mubayaa edilmesi için Trakya 
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği görevlendirilmiştir. 

Birliğe bağlı Kooperatiflerde olduğu gibi 
müstakil Kooperatiflerin de bu kararname ge
reğince mubayaa ve "satışlarını Birlik adına 
yapma'ları gerekmektedir. 

Trakya Birlik 1969 - J970 kampanyasında 
57 000 ton ayçiçeği tohumu mubayaa etmiştir. 
Halen Birliğe bağlı Kooperatifler di e müstakil 
Kooperatiflerin depolarında cem'an 26 000 ton 
kadar ayçiçeği tohumu bulunmaktadır. 

Henüz satışlar neticelenmediğine göre kâr 
ve zarar durumunun da kati olarak tespit edi
lemeyeceği tabiîdir. 

Bu bakımdan gerek Birliğe bağlı gerekse 
müstakil Kooperatiflerin ortaklarına herhangi 
bir surette 'fiyat farkı dağıtılması mümkün ol
madığı gibi müstakil Kooperatiflerin satışla
rından bir kâr elde edildiği takdirde bu kârın 
fiyat farkı olarak Birliğe bağlı Kooperatiflere 
tevzi edilmesi de bahis konusu değildir. 

Bilgilerinizi arz edemin. 
G. Titrek 

Ticaret Bakamı 

2. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övef 
in, Ankara Yükseliş Koleji sahibi tarafından sa-
tmahnan arsalara dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Gürhan Titrek ile Ulaştırma Bakanı Na
kit Mentese'nin yazılı cevapları (7/80) 

•Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başlbakan, Sayın 

Ticaret ve Sayın Ulaştırma Bakanları tarafım
dan yazılı 'olarak cevaplandırılmasında 'aracılı
ğınızı saygıylo arz ederim. 

14 Ooak 1970 
iSinop Milleitıvekili 

T. Fikret Övelt 

Tarım. Satış Kooperatifleri Birlikleri Ana-
mukavelenamesiniın 58 nci maddesine göre, 
kâr veya zararın (fiyat farkının) bağlı Koope
ratiflere ve dolayısıyie Kooperatif ortaklarına 
dağıtılabilmesi için Yönetim Kuru'lu raporu
mun, bilanço kâr ve zarar hesabınııiı Birlik ge
nel kurulu ta rafından tasdik edilmesi ve Ta
rım Satış Kooperatifleri Anaınukavelenanıesi-
niıı 62 nci maddesine ^öve de Kooperatif ge
nel kurulunca kâr ve zarar hesaibmm tasdik 
edilmesi ve Birliğin vereceği direktifler dahi
linde kâr ve zararın (fiyat farkının) dağıtımı
na karar vermesi gerekmektedir. 

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği çeşitli sebeplerle 3 yıldan 
beri genel kurul toplantısını yapamamıştır. 
24 . 11 . 1969 tarihinde 16677 sayılı yazımızla 
1970 yılı başında genel kurul toplantılarının 
yapılması için mezkûr Birliğe Bakanlığımızca 
gerekli talimat verilmiştir. 

Bu talimatımız üzerine gerek Birliğin ge
rekse Kooperatiflerin genel kurul toplantıları 
yapıldıktan sonra Ana mukavelename hükümle
rine göre kâr zararın (fiyat farkının) ortakla
ra dağıtılacağı şüphesizdir. 

Bu durumda kâr ve zararının (fiyat farkı
nın) dağıtılmaması içim Bakanlığımızca her
hangi bir talimat verilmesinin bahis konusu 
olamayacağı aşikârdır. 

-1969 - 1970 kampanyasında ayçiçeği ürü
nünün verimliliği dolayısıyie rekoltenin yük
sek olacağı ve bu yüzden fiyatların düşeceği 
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Yüksieliş Koleji daiha geniş bir alama yayıl-
m ak amacı ile Devlete ait amalardan bâzılarına 
ısalhibolmuştur. 

(Bilindiği gibi Yükseliş Koleji sahibi Başba-
kanııı kardeği Hacı Ali Demirci'dir. Yükseliş Ko
leji bir özel tesis olanak ilk, orta, yüksek okul 
miiessıe s elerine saftıiptir. 

1. —• Devlet Demiryollarına ait arsanın, 
•Baişjbalkanın karidesi Hacı Ali Demirıel'ıe kendi' 
özel okulu için tatısis ctltirilnıesi, 'bankalardam 
Ibu yerin satımalunması için kredi çıkaırltılması 
vâki midir? 

2. — Yükseliş Kolejine Demiryolları tara
fından kaç. metrekare arsa satılmıştır!; 

3. — Bu amaların satışı hangi 'kanuna göre 
ve hangi ölçüler içerisinde .yapılanıştır 

4. — Bu arsalara başka talip olmuş mudur l 
5. — Bu arsaların metrekaresi kaça SatllllllŞ-

Itir?. 
(i. — Hacı Ali Demirel bu amaları satuna!-

mıak için hanlgi bankalardaın ve hanigi yollarla 
no kadar Ikredi almışıtır 1 

7. — Bu kredinin talep ve sonuç tarihleri 
nedir? 

8. — Biı- Başbakanın kardeşinin kendi özel 
olculu için Devlet arsasını satmalmasmı doğru 
bul üyor ımuısunuz 1 

T. C. 
'Ticaret Bakanlğı 

îçticanet Genel Müdürlüğü 
Sulbe remzi ve No. 4 (T40:2) 
Banka ve Kredi 

112 . 2 . 1970 
Konu : Sinop Milleltlvekili Tevfik 
Fikret Övet'in yazılı soru öner-
ıgeisi halkkında. 

Millet Meclisi Baışikanlığınal 
İlgi : 218 . 1 . H970 gün ve 7/80-880/(3999 sa

yılı yazınız. 
Ankara Yükseliş Koleji sahibi Ali Demirel' 

in Devlet Demiryollarından satmaldığı arsa
lar için 'bankalardan ne miktar kredi aldığıma 
dair, Sinop Miltetvıelkili Tevfik Fiıkırelt ÖVet ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin Bakanlı
ğımızla ilgili kısımları jnceleınimişıtir. 

Malûmları bulunduğu üzere; Bankalar Ka
nununun 74 ncü maddesi hükmüyle, Banka ve 
bankanın' mü ster iler in e .ait sırların yetkili mer-
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idlerden gayrisinle açıklanması yaiSaklammrş bu-
luntmakltadııı'* 

Bu durum muvaeelı esinde; 'bankalarca öızel 
ve tüzel kişilere açılmış bulunan ferdî kredilerin 
ımiktar ve nıcivilerinin, belirtilen mieıvzuat hüküm
leri muvacehesinde, sözlü veya yazılı soru öner-
'geleri münasebetiyle açıklammaısıına imkân bu
lunmamakta dır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

T. C. 
111 a ş 11 fin a B akaul iğ 1 

özel. Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 553 -1 

114 . 3 . 10170 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 28 . 1 . T970 tarih ve Gen. Sek ret erlik 

üvanraıhvr Mol.lüğü 7/ 80, 880/3999 sayılı yazıları
na. 

Ankara Yükseliş Koleji sahibi tarafımdan 
'saitımalınan amalara dair Sinop Milletvekili Sa
yın Tevfik Fikret Övclt'in yazılı olarak cevap
la ndunlnuvsı. talebini havi 14 . 1 . 1970 tarühli 
sıorıı önie rgesıinden Bakanlığımızı ilgilendiren 
konıılaır üzerinde gerekli tet'kikalt yapılmış ve 
varılan neticeleri gösterir listeler ilişikte sunul-
•mıışıtui'i 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.. 
Nahif Mıemibeşd 

Uılaşltınma Baikant 

ıSoru 1. — Devlet Deaııiryollarına ait arsa
nın, Başibakaııın kardeşi Hacı Ali Demiriel'ıe ken
di özel okulu içim tahsis ettirilmıesi, bankalar
dan 'bu yerin satımalınması için kredi çıkartıl
ması vâki midir ? 

Ceyap 1. — TCDD olarak Ali Demiıiel'e bir 
arsa tahsis edilmiş değildir. 

Boru 2. —• Yükseliş Kolejine Demiriyolları 
taraf undan kaç mıetrelkare arsa satılmıştır 1 

Ctavap 2. —• TCDD tarafından Ali Dıeimi'ret'ıe 
ımüstakil bir ansa satılmamış, Maltepe'dle 7377' 
ada 3 parkeli teşkil eden tamamı 9İ3İ10 M2'ıliik ar
sadaki 2010 M2 TCDD hisselsl Emlâk Kredi Ban-
Ikası yemi nli ekspertizine e takdir edilen fiyat 
üz;erindem şüyuu izale edilmiştir. 

'Soru 3. — Bu amaların satışı hanigi kanuna 
göre ve hanigi ölçüleır içerisinde yapılmışttır ? 
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Cevap 3. — Yukarda izaih edildiği üzere 
mevzu şuyuun izalesidir. 

Sora 4. —• Bu arsalara başka talirp olmuş nm-
ıdur İ 

Cevap 4. — Konu şuyuun izalesi olması iti
bariyle pazarlık sureti ile satışı icra edilmiştir. 

'Soru 5. — Bu arsalarm M-'si kaça satılmış
tır .» 

Cevap 5. — Şuyııulu olan bu aırsadald 2010/ 
9,340 TCDD hissesi :M9,08 TL.'den satıl mışttıır. 
Fiyatın tespiti ilmi âk Kredi Bamkası yeminli 
'ekspertizine yapitı.'rılnnştır. 

3. •— İçel 'Milletvekili Celâl Kargılının, bir 
zatın hissedarı bulunduğu şirketlere "hangi banka
lar tarafından kredi verildiğine dair soru öner
gesi <ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı 
cevabı (7/254) 

25 G . 4970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Baş'bakan ve Ti

caret Balkanı tarafından, yazılı olacak eevaplan-
dırılmasmı saygılarımla arz ve talebedenim. 

îeel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Kııvvıeıtlle iddia edilir ki, İstanbul'un tanın
mış tüeea rlai'imdam Mıgıırdıç Şellefyan Türkiye' 
de olduğu kadar Dünyanın bire/ok yerlerinde 
de Miyük çapta ticaret yapmaktadır. Bu büyük 
eaptaki işleri için bizzat Türk ^bankalarından 
yüksek krediler sağlamıştır. Oysa 11 m zatın Tür
kiye'de dikili ağacı yolkitur. Sağladığı büyük ka
zançları Türkiye dışında toplanlaktadır. Ve bu 
zatın Başjbakan Süleym'an Demiriel'le çok yakım 
arkadaşlıklarım m bu kredilerin sağlanmasında 
neden teşfkil ettiği söyleıımeıkltedir. 

'Bu konuyu aydınlatmak içim aşağıdaki sual
lerin cevaplandırılmasını rica ederim. 

4. — Mıigırdıç Şeliefyan'm kendi adına veya 
Ihissedarı olduğu şirketi ere haınigi bankalar krfe-
dj vermişitir. 

2. — Verilen kireçlilere karşlık Banlkalar Ka
nunu gereğince verilmesi gereken tieuıinat tam 
olarak gösterilmiş midir? 

3. —. Bu teminat inceleıuerek miktar bakı
mından olduğu kadar kalite bakımından da .ka
nun ve banlkacıhk teamüllerine uygun mudur? 

4. — Vâdesi gelen krediler son 5 yıl zarfında 
ıgününde ödenmiş midir? 
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5. — Borçların ödenmesi ıızatılmışsa bu uzat
malar kaç defa tekrarlanmıştır? 

T. C. 
Tic a rdt Bak anlı ğf 

İçticanet Genel Müdürlüğü 
IŞübe remzi ve No. 4(440.2) 

Banka Ve Kredi 
45078 

Konu : İçel Milletvekilli Celâl Kar-
ıgılı'nın yazılı sora önergesi hak
ikin ela. 

)G . 7 . 4970 ' 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : :J0 . 0 . 4970 gün ve 7/2İ54-2020/KM80 
sayılı yazınız. 

İstanbul tüccarlarından Mıgırdıç Şellefyan' 
m Türk bankalarından yüksek krediler sağla
dığı hakkındaki İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
ııııı yazılı sora önergesi ine elerim iştir. 

Malûmları bulunduğu üzere. Banlkalar Kanu
nunun 74 ncü maddesi ihüfamüylc, banka ve ban
kanın müşterilerime ait sırlarım yetkili merciler
den gayrisine açıklanması yasaklanmış bulun-
maktadiii'. 

Bu durum muvacehesinde; bankalarca özel 
ve tüzel kişilere açılmış bulunan ferdî kredile
rin miktar ve nevileninim, belirtilen mevzuat hü
kümleri mmvaceıhjcsindc, sözlü veya yazılı soru 
önie rgele ri müna sebetiyie a çukl a n m ası m a iımlkâ n 
ıbııl un m anı a kt adıı*. 

Keyfiyet bilgiicrinizie arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin l'ysaV 
in, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünün tu
tum ve davranışına dair soru önergesi ve Sana
yi ve Ticaret Bakanı Ayhan Gilingiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/266) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın «Sayın Başbakan ve 

Sayın Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığınızı saygı ile ri
ca ederim. 

Sakarya. Milletvekili 
Hayrettin l'ysal 

Et ve Balık Kurumu hakkında aşağıda be
lirttiğim iddialar vardır : 
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1. Bu kurumun esas fonksiyonu, Beş Yıl
lık Kalkımma ve icra plânlarında işaret edildi
ği gibi, alımda ve 'satışta aracıyı ortadan kal
dırıp esas yetiştirici ve besici ile karşı karşıya 
kalmak ve onu himaye etmek, satışta da yine 
tüketiciye hitap ederek fiyat artışlarına mâni 
olmak ve bu suretle de fiyatlarda istikrarı sağ
lamak olduğu bir gerçektir. 

Güney Anadolumuzda hayvan üretim böl
gelerimizden Urfa ve dolaylarında canlı koyun 
fiyatları 500 - 540 kuruş arasında seyretmekte 
olduğu halde Urfa Kombina Müdürlüğü Genci 
Müdürlükten verilen kesin talimat uyarınca ve 
herhangi bir ilân veya 'başka yollarla diğer sa
tıcı ve ibesicilere duyurulmadan, Hacı Şevki 
Rıdvanoğlu ismindeki bir şahıs ile 740 kuruş
tan 50 000 koyun bağlantısı yapmış ve uygu
lamıştır. 

Kombina idaresi, serbest piyasadan ve doğ
rudan doğruya üreticiden çok dana ucuz fiyat
la hayvanı mubayaa edebilmek imkânına sahip 
olduğu halde Genel Müdürlüğün zoru ile yap
tığı bu mukavele gereğince vecibe]erini yerine 
(getirebilmek için serbest mubayaa yapamaya
rak piyasa rayicinin çok üstünde fiyatla, bağ
lantısı gereği olarak alım yapmak zorunda bı
rakılmış, diğer taraftan ise bağlantı .sahibi pi
yasadan 500 kuruştan aldığı hayvanları, İliç
'i) ir masraf eklemeden Kg. basura 240 kuruş 
:gibi fahiş bir kârla kombinaya devretmiştir. 
Kurumun basiretsiz ve ıbilgisiz olduğu kadar 
şahsî menfaat sağlandığı şüphesini uyandıran 
bu tutumu ile, kendi zararı pahasına bu şahsa 
sağladığı çıkar, çok kısa .bir süre içinde ve en 
.basit bir hesapla 5 milyon lirayı bulmuştur. 

Bu hususta yapılan bâzı şikayetler üzerine 
Bakanlığa karşı işi kamufle etmek maksadiyle 
mahalline gönderilen Kurum Müfettişinin bu 
hususta :25 sahifelik raporu vardır. Bu rapor 
üzerine esas sorumlular hakkında hiçbir işlem 
yapılmamış aksine, suçu genel müdürlüğüm, ta
limatı veçhile hareket etmek olan Kombina 
müdür vekili mecburi izin verilmek suretiyle 
izinden uzaklaştırılarak hadise ört bas edilmek 
istenmiştir. Diğer taraftan da herhangi bir te
sir altında kalmadan olayı inceleyerek ortaya 
koyan müfettiş manevî baskı altında tutularak 
kurumdan ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 

2. Komşu memleketlere canlı hayvan ve et 
satışları ve İm husustaki temaslarda da Kurum 
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Umum Müdürünün basiretsiz, bilgisiz ve hattâ 
şüphe uyandıran tutumu kurumun ve dolayı-
sıyle memleketimizin dış piyasalardaki itibarı
nı da sarsmıştır. 

Nitekim, geçenlerde yanında hiçbir uzman 
almadan Yunanistan'a ve İran'a yaptığı seya
hatler sonucu 'getirdiği teklifler şüpheyi calip 
bulunmakladır. 

Bakırzade isimli İranlı bir komisyoncu ile 
vardığı anlaşma gereğince, tonu 450 dolardan 
250 ton et satışı bağlantısı teklifi Kurum Yö
netim Kurulunca kabul edilmemiştir. Filhaki
ka kuruma, yine komşu memleketlerden 950 
dolardan normal yollarla et alma teklifleri ol
duğu halde bu teklifler Genel Müdürce dik
kate alınmayarak Yönetim Kuruluna dahi ge
tirilmemiştir. ' 

Yunanistan'a yaptığı seyahat sonucu, za
man ve şartlar dikkate alınmadan ve uzmanla
rın itirazlarına rağmen yaptığı 300 ton kuzu-
eti ihracatııiıa ait sözleşmenin ancak ve güçlük
le 60 tonu gcrçekleştire'bUmiştir. 

Keza, uzmanlarca ikaz edilmesine rağmen, 
zaman ve şartlar düşünülmeden Libya ile yapı
lan canlı koyun ihracatı anlaşması da hiçbir 
suretle karşılan a mayarak fiyasko ile neticelen
miştir. 

3. Memlekette beslenmenin anafaktörü 
olan protoine olan ihtiyacın izahına lüzum yok 
iken en modern tesisleri lve işletme imkânları 
bulunan Et ve Balık Kurumunda, mütehassıs
ların fikirlerini ve tekliflerini hiçe «ayarak her 
şeyi ben ibilirim iddiasında 'bulunan Genel Mü
dürün hatalı tutum ve bilgisiz kararları neti
cesi Ibinlerce liralık sakadat piyasaya sürülme
den imha edilmek durumuna, düşürülmüştür. 

4. Genel Müdürün idarî tutum ve davra
nışları da gerek Kurum neticeleri ve gerekse 
personel arasında büyük bir huzursuzluk ya
ratmış bulu nmaktadır. 

a) 440 sayılı Kanuna göre Genel Müdür, 
Kurumun en yüksek karar organı olan Yöne
tim Kurulunun da başkanı olduğu ve İm göre
vi itibariyle aylığından başka 2 000 Ura tazmi
nat aldığı halde toplantılara iştirak etmemek
te, Kurum için en hayatî konularda bile riyase
ti yardımcısına bırakarak kendisi kararlara bi. 
gamc kalmaktadır. Bu tutumu dolaysıyle Yö* 
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netim Kurulu üyeleri ile de ihtilaf-halinde bu
lunmaktadır. 

öj) Kurumun sermaye yatırımı olan işti
raklerinde, Kurumun idarî kademelerinde gö
rev almış olanların birer sene hizmet almak 
suretiyle münavebe ile çalışmaları ve bu vesile 
ile kanunların cevaz verdiği ölçüler içinde ken
dilerime maddî yardım sağlanması hususunda 
Yönetim Kurulunun bir prensip kararı olduğu 
halde sayın Genel Müdürün bu kararı hiçe sa
yarak iştiraklerde ki vazifeleri kendi yakınları
nla ulufe şeklinde dağıtması da personel arasın-
da huzursuzluk kaynağı olmuştur. 

e) Kurum personeline yaptırılanı mesai dı
şı çalışmalarda da herhangi bir prensip göze
tilmeden Genel Müdürün bir -atıfeti şeklinde 
uyyulanmaktadır. Bu fazla çalışmalara karsı 
personele verilen zarurî masraf karşılığı (ve
saiti nakliye parası olarak) 15 liraya, resmî 
makam arabaları ile vazifeye gelip gittikleri 
halde sayın Genel Müdür ve bir yardımcısı (di
ğer yardımcısı reddetmiştir) tenezzül etmekte
dir ki bu paralar bu güne kaçlar tahakkuk et
tirilmiş ve fakat zevahiri kurtarmak için nam
larına bloke vaziyette bulunmaktadır. 

d)! Genel Müdür, sebepsiz ve zamansız ta
yinlerle memurlar •arasında bir terör havası ya
ratmakta ve kurum camiası içinde istenmeyen 
ve sevilmeyen adam haline gelmiş bulunmak
tadır. Fikirlerine ve mantıksız emirlerine uy-
maj^an veya itiraz edenler, yıllarca gördükleri 
hizmetler hiçe sayılarak âdeta sürgüne gönde
rilir gibi lüzumsuz tayinlerle tedirgin edilerek 
kurumdan ayrılmalarına 'zorlanmaktadır. Kısa 
devre içinde kurumdan bir çok kıymetli ele
manların bu suretle ayrılmış, olduğu bir vakı
adır. 

Modern tesisleriyle bütün yurt sathına ya
yılarak memleket ekonomisinde büyük rolü 
olan bu müessesemizin Ibu günkü hali hakika
ten yürekler acısıdır ve her gün bir az daha 
telafisi müşkül durumlara düşmektedir. 

Bu halin bir an evvel önlenmesi gerekmek
tedir. 

1. Yukarıda belirttiğim bu iddiaların ger
çeklik derecesi nedir? 

2. Bu konular üzerinde şimdiyedek ne gi
bi işlemler yapılmıştır. 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma Gen. Md. 

Şıube remzi ve No. 4/155 
6/17515 

18 . 8 . 1971 
Konu : Sakarya Milletvekili 
Hayrettin UysaPm yazılı so
ru önergesi hak. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 7 . 1970 tarihli, 7/266 - 2119/ 

14061 sayılı yazınız .-
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü'nün tu

tum ve davranışına dair, Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından Bakanlığımıza yö
neltilen 10 . 7 . 1970 tarihli yazılı soru önerge
sinde yer alan hususlar incelettirilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun 28 . 4 . 1969 tarih ve 
6/11717 sayılı kararı ile canlı hayvan ve et ih
racı hususunda Et ve Balık Kurumu görevlen
dirilmiştir. 

Bu meyanda, Kuveyt'e taze koyun eti ih
racatına müteveccih olarak Et ve Balık Kuru
mu ile Şevki Rızvanoğlu arasında 29 . 1 . 1970 
tarihli bir iç, mukavele aktedilmiştir. 

Mukavelenin tatbikatıyle ilgili muameleler 
Bakanlığımız Müfettişlerine tahkik ettirilmiş 
ve; 

Anılan mukavele hükümleri Kuruma Şevki 
Rızvanoğlu dışından da koyun alımına cevaz 
verdiği, bilhassa Mayıs - Haziran 1970 ayların
da koyun akımı bol ve fiyatlar düşük olduğu 
halde, Kurum Genel Müdürü Arif Muzaffer 
Demiray'ııı, münhasıran Şevki Rızvanoğluıı' 
dan alımda bulunmak ve mukaveleyi bir inhi
sar şeklinde uygulamak suretiyle görevini ih
mal ettiği, bu tutumu ile Devlet Hazinesine ma
lî külfet yüklediği kanaat ve sonucuna vanL-
ımıştır. 

Bu durum muvacehesinde, Et ve Balık Ku
rumu Genel Müdürü Arif Muzaffer Demiray 
hakkında, T. Ceza Kanununun 230 ncu madde
si hükmü gereğince cezaî ve hukukî yönlerden 
takibat yapılmak üzere Bakanlığımız Başmü-
fettişîiğince 24 . 8 . 1970 tarihli ve 26/9 sayılı 
yazı ile, 24 . 8 . 1970 tarihli ve 7 sayılı ihbarna
me Ankara C. Savcılığına tevdi edilmiş ve anı
lan Savcılıkça 27 . 11 . 1970 tarihinde Kurum 
Genel Müdürü Arif Muzaffer Demiray hakkın
da ademi takibat kararı verilmiştir. 
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Arif Muzaffer Demiray Kurum Genel Mü
dürlüğünden alınmış bulunmaktadır, 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
m, İstanbul Terkoz Gölünü Alibey köy barajına 
bağlayacak olan yatırım şirketine dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/392) 

27 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ve 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

istanbul 'Terkoz gölünü Alibey köy barajı
na bağlayacak iş, iki yıldan beri Yatırım Şir
keti adı altında bir müessese tarafından ya
pılmaktadır. 

Bu şirketin gerçek sahibi Mığırdıç Şellefyan 
idi. 

Şimdi konuyu daha açık ortaya koyabilmek 
için îstanbuPlu bir yurtdaşm mektubundan 
söz etmek istiyorum. 

Yurtdaş diyor ki : 

«Mığırdıç Şellefyan'm dersleri memlekete 
çoktur. Biz ufak esnaflar yandık. Sebebi ise, 
Terkoz gölünü yatırım şirketi adı ile Alibey 
köy barajıma bağlayacak şirket 2 seneden beri 
tajş mıcırını, biz taş ocaklarından alırdık, Mı
ğırdıç Şellefyan bize bono verirdi. O burada 
ilçen hangi bankaya gittiysek paramızı alırdık. 
Mı'gırdıç Şellefyan kaçınca 141 000 lira banka
lardan protesto olmaya başladık. Bir arkada
şımızın 96 000 lira alacağı var. Diğer taş ocakçı
larının 237 000 lira alacağı var. iş, Devlet işi, 
Mığırdıç'in bonoları elimizde, nereye başvur
du isek, geri döndürdüler bizi. Herkez işini yo
luna bağlamış, biz taş ocakları Devlet işinde, Mı-
ğırdıç'a yutturulmuşuz. Bizler de malımızla 
paramızla rezil olmuşuz. Kimden çare umalım. 
Elimiz boş kalbimiz sızlar dönüp duruyoruz.» 

Mektubu arz ettim. 

1. Adı geçen iş Yatınım Şirketine Devlet 
tarafından verilmiştir, iş Devletindir. Bu yurt-
daşlar Devlet işindeki bu paralarını nasıl ala
caklar? 

2. Mığırdıç Şellefyan'm dolandırdığı bu 
yurtdaşlann alacağını işin özelliği bakımından,, 
Devletin adı geçen şirkete ödemek zorunda ol
duğu paralardan istihkak sahibi bu yurtdaşla-
ra da ödemek olanağı yok mudur? 

3. Çalışan insanları zor duruma düşüren 
bu konu üzerinde Devletin ne gibi bir bilgisi 
vardır1? 

4. Adı geçen iş, Mığırdıç Şellefyan'a han-
ıgi şartlar altında ve ne zaman verilmiştir? 

5. Bu işin tutarı nedir? 
6. Şimdiye kadar bu işe karşılık adı ge

çen şirkete ne miktar para ödenmiştir? 
7. Yatınım Şirketinin makinelerine Devlet 

Su işleri el koymuş mudur? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 

ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 16-7Jl(/l-347/240 

22837 
Konu :Sakarya Milletvekili 
Sayın Hayrettin Uysa'l'm ya-
soru önergesi Hk. 

, 26 . 4 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü 22 . 12 . 19170 tarih ve 7/39.2-2062/19907 
sayılı yazı : 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy-
sal'm, istanbul 'Terkoz Gölünün Alibey bara
jına bağlayacak olan Yatırım Şirketine dair ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
'ihsan Topaoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy-
sal'm «istanbul Terkoz Gölünün Alibeyköy 
barajına bağlanacak olan Yatırım Şirketine» 
dair yazılı soru önergesine ait cevap 

istanbul Terkoz Gölünü Alibeyköy barajı
na bağlayacak iş, iki yıldan bûri Yatın m Şir-
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keti adı altında bir müessese taraflından yapıl
maktadır. 

Bu şirketin 'gerçek sahibi Mıgırdıç Şellef
yan idi. 

Şimdi,konuyu da/ha açık ortaya koyabilmek 
için İstanbullu bir yurttaşın mektubundan 
söz etmek istiyorum. 

Yurttaş diyor ki : 
«ıMıgırdıç Şellefyan'm dersleri memlekete 

çoktur. Biz ufak esnaflar yandık. Bebdbi ise, 
Terkoz Gölünü Yatırım Şirketi adı ile Alibey-
köy barajına bağlayacak şirket 2 seneden beri 
taş mıcırını, biz taş ocakçılarından alırdı. Mı
gırdıç Şellefyan bize bono verirdi. O burada iken 
hangi bankaya gittiysek paramızı alırdık. Mı
gırdıç Şellefyan kaçınca 141 000 lira bankalar
dan protesto olmaya başladık. Bir arkadaşı
mızın 96 0O0 lira alacağı var. Diğer taş ocak
çılarının 237 000 lira alacağı, var. İş, Devlet 
işi. Mıgırdıç'm bonoları elimizde, nereye baş
vurdu isek, geri döndürdüler bizi. Herkes işi
ni yoluna bağlamış, biz taş ocakçıları Devlet 
işinde, Mıgırdıç'a yutturulmuşuz. Bizler de ma
lımızla paramızla rezil olmuşuz. Kimden ça
re umalım. Elimiz boş kalbimiz sızlar dönüp du
ruyoruz.» 

Mektubu arz ettim. 
Soru : 1 
Adı geçen iş Yatırım Şirketine Devlet tara

fından verilmiştir, iş Devletindir. Bu yurt dağ
lar Devlet işindeki bu paralarını nasıl alacak
lar 

Soru : 2. 
Mıgırdıç Şellefyan'm dolandırdığı bu yurt-

daşların alacağını işin özelliği bakımından, 
Devletin adı geçen şirkete ödemek zorunda ol
duğu paralardan istihkak sahibi bu yurtdaşla-
ra da ödemek olanağı yok mudur1? 

Cevap : 1 - 2 
idarece ihale .edilen işler dolayısiyle mü

teahhitlerle üçüncü kişiler arasında doğacak, 
alacak ve borç münasebetlerinin idare tara
fından teminat altına alınması hukuken müm
kün bulunmamaktadır. 

Ancak müteahhitlerin yanında çalışan işçi
lerin veya müteahhidin taşaron olarak iş ver
diği kimsenin çalıştırdığı işçilerin alacakları, 
müteahhit tarafından tediye edilmediği tak
dirde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 

Umumî Şartnamesinin 19 ncu maddesi gere
ğince istihkaklardan kesinti yapılmak su
retiyle tediye yapılması mümkündür. 

Bunun dışında, istihkaklar üzerinde mah
kemece verilmiş ve Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğüne uygun şekilde tebliğ edilmiş bir ha
ciz veya tedbir kararı bulunmadığı -müddetçe, 
istihkakların, mukavele gereğince işin müteah
hidine ödenmesi zorunludur. 

:Soru : 3 . 
Çalışan insanları zor duruma düşüren bu 

konu üzerinde Devletin ne gibi bir bilgisi var
dır 

Cevap : 3 
Yukarda belirtildiği üzere, bu konuda sa

dece müteahhit veya taşaronlarm, çalıştırdık
ları işçilerin hakları korunabilmekte, şirket
ten alacaklı durumda >olan üçüncü kişilerin ise 
haklarını ancak kanunî yollardan elde etmesi 
gerekmektedir. 

Soru : 4 
Adı geçen iş, Mıgırdıç Şellefyan'a hangi 

şartlar altında ve ne zaman verilmiştir? 
Soru : 5 
Bu işin tutarı nedir? 
Cevap : 4 - 5 
Bahis konusu iş, 19 000 000 TL. keşif bedeli 

üzerinden kapalı zarf usulüyle, birim fiyat 
esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmış ve ek
siltmeye iştirak eden yedi firma arasında en 
yüksek tenzilâtı yapan (% 20:60) Yatırım in
şaat Ticaret Limited Şirketine 15 086 000 TL. 
sı ihale bedeli üzerinden ihale edilerek 
8 . 8 . 1968 tarihinde mukaveleye bağlanmış
tır. 

Ancak, müteahhit şirket, mukavele vecibe
lerini yerine getirmediğinden, mezkûr işe ait 
mukavele 19 . 10 . 1970 tarihinde cezalı ola
rak feshedilmiş ve işin yapılmayan kısmı, mü
teahhit nam ve hesaibma ihaleye çıkarılarak 
Müteahhit Doğan Tümay'a ihale edilmiştir. 

,Soru : 6 
Şimdiye kadar bu işe karşılık adı geçen şir

kete ne miktar para ödenmiştir? 
Cevap : 6 
Tahakkuk konusu işte 12 adet raporu ile mü

teahhide fesih anma kadar 7 163 638.33 TL.'sı 
ödenmiştir. 

işin tasfiye kesin hesabı henüz yapılmamış
tır. 
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Soru •: T 
Yatırını Şirketinin makinelerine Devlet Su 

işleri el koymuş mudur? 
Cevap : 7 
Müteahhit şirketin iş yerinde bulunan ve tu

tarı 301 550 T. JLı.'sı olan menkullerine, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü alacağını temin ba
kımından talebi üzerine İstanbul Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 22 . 2 . 1971 tarihli kararı ile 
tedbir vazolunmuş bulunmaktadır. 

6. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
t. T. t. Akademileri ile Ege Üniversitesi 1. T. Bi
limler Fakültesinde Ticaret Lisesi mezunlarına 
tanınan kontenjanın artırıhnasma dair soru öner
gesi ve Milli Eğitim Bakanı Şinasi OreVin yazılı 
cevabı. < (7/420) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Başbakan ve Mil

lî Eğitim bakanlarından yazılı olarak sorulma
sına rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Öabey 

1. (Son günlerde bâzı illerde Ticaret lisele
rinin dersleri boykot ettiği malûmdur. 

,2. ıtktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
ile Ege Üniversitesi İktisadî r e Ticarî Bilim
ler Fakültesinin Ticaret Lisesi mezunları için 
kontenjanlarını artırmaları, Ticaret Liseleri
nin bir üst okulu olan bu akademi ve fakülte
lerin daha çok ticaret liseleri mezunlarını al
ma! arı düşünülmekte dir ? 

, 3. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
ne ve Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bi
limler Fakültesine girmek için merkezî sistem 
sınavları dışında Ticaret liselerine uygun bir 
smav sistemi eskiden de olduğu gibi uygulan
ması mümkün değil inidir? 

4. Ticaret liselerinin müfredatına uygun 
olan Hukuk Fakültesine, İktisadî ve Siyasal 
Bilgiler fakültelerine Ticaret liseleri mezunla
rı da alınamaz mı 1 

5. Ticaret lisesi mezunları için 6 dersten sı
nava girerek lise mezunu olma hakkının tanın
mış olmasında bir imtihan tekrarı gibi bir hak
sızlığın olduğu bilinmektedir. Bu haksızlığın 
ıgiderilmesi mümkün değil midri ? 

6. Ticaret liselerinde bugünün medenî in
sanını ve becerikli insanını yetiştiren ve yara

tan dersler okunduğuna göre bu okullar me
zunlarının liselerde olduğu gibi Edebiyat - Fen 
bölümü öğrencilerine eşit ve lise mezunu öğren
cilerinin haklarına sahip ticaret bölümü mezu
nu sayılmalarının ve üniversitelere bu sıfatla 
girmelerinin mümkün olup olmadığı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00067 

3 . 6 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1971 tarih ve 7/420-2773/20888 
sayılı yazılarınız. 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, İkti
sadî ve Ticarî İlimler Akademileri ile Ege Üni
versitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesin
de ticaret lisesi mezunlarına tanınan konten
janın artırılmasına dair, yazılı soru önergesi 
ile ilgili eevabıımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özibey' 
in, İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri ile 
Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesinde Ticaret Lisesi mezunlarına tanınan 
kontenjanın artırılmasına dair, yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

1. Bâzı illerde Ticaret Lisesi öğrencileri
nin dersleri boykot ettiğine dair herhangi bir 
bilgi Bakanlığımıza gelmemiştir. 

2, 3. Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticari 
Bilimler Fakültesine girebilmek, için, Ticaret 
Lisesi mezunlarına üniversitelerarası giriş sına
vına katılmak şartiyle, % 50 kontenjan tanın
mış ve bu yıl 240 ticaret lisesi mezunu alın
mıştır. 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine gi
rebilmeleri için de kendilerine yine % 50 kon-
tenj an tanınmaktadır. 

Kontenjanların artırılması ve Ticaret Lise
si mezunlarının başka fakültelere- girebilmele
ri hususu, fakültelerin alacakları karara bağ
lı bulunmaktadır. 
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4,5. — Özerk üniversitelere bağlı fakülteler 
kayıt kabul şartlarını kendileri tespit etmek
tedirler. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise Ticaret 
Lisesi mezunlarına giriş imtihanlarına katıl
ma hakkı vermektedir. 

VIII - Millî Eğitim Şûrasının kabul etmiş 
olduğu esaslara göre, «ISosyal ve Ekonomik Bi
limler* programını bitiren öğrenciler Hukuk, 
iktisat, Siyasal Bilgiler fakültelerinin giriş sı
navlarına katılma hakkına haiz olacaklardır. 

6. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kuru
lunun 7 Mayıs 1970 'gün ve 216 sayılı Kararı ile 
Ticaret Lisesi mezunlarına, liselerde bitirme 
imtihanı dersleri arasında yer alan üç dersten 
(Türk Dili ve Edebiyatı; Felsefe; matematik 
veya Yabancı dil) imtihanına girip başardık
ları takdirde, lise diploması alma imkânı sağ
lanmıştır. 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Gülhisar - Dirmil - Fethiye Devlet yolunun yapıl
masına dair soru önergesi ve Bayındırlık Baka
nı Cahit Karakaş'm yazılı cevabı. (7/422) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun »Sayın Başbakan ve Ba

yındırlık bakanlarından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
{Mehmet Özbey 

Gölhisar - Dirmil - Fethiye Turist Devlet 
yolunun yapılacağını bu yıl yurt gezilerinde 
Sayın Başbakanımız vaad buyurdukları halde 
bu yol üzerinde en küçük bir faaliyetin dahi 
mevcut -olmadığını üzülerek müşahede ettim. 
Ve bu yolun durumunu öğrenmek için Fethiye 
ve Antalya'ya gittim. Antalya Karayolları böl
gesinde yaptığım incelemede bu yolun etüde 
dahi alınmamış olduğunu maalesef bölgeden 
öğrenince çok müteessir oldum. Gölhisar * Dir
mil - Fethiye yolunun bu yıl etüdü yapılarak 
faaliyete geçmesi için pek (Sayın Başbakanımız 
ve Bayındırlık Bakanımızın şeref sözlerinin 
yerine getirilmesini arz ve rica ederim. 

T. a 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
jSayı : 320 

8 . 7 . 1971 
Konu : Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'in yazılı so
rusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 1 . 1971 gün ve 7422/2775-20883 

sayılı yazınız. 
Gölhisar - Dirmil 1 Fethiye Devlet yolunun 

yapılmasına dair Burdur Milletvekili Sayın 
Mehmet Özbey tarafından verilen yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

,1. Gölhisar - Dirmil yolunun onarımı için 
1971 yılı programına 600 000.00 ödenek konul
muştur. 

2. Dirmil - Kemer arası 1972 program ta
sarlısına alınmıştır. 

3. Fethiye - Kemer arası asfaltlanmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 

8. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
İzmir - Antalya arasındaki, Tefenni - Korkuteli 
yolunun yapılmasına dair soru önergesi ve Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakas'ın yazılı cevabı 
(7/423) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ba

yındırlık bakanlarından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

İzmir - Antalya arasındaki en kestirme Dev
let yolunun 30 Km.'lik çok kısa halkası (Te
fenni - Korkuteli) arasında kopmuştur. 30 Km. 
bu yol yapılırsa vatandaş Burdur'a hiç uğra
madan doğrudan doğruya 132 Km. yoldan ta
sarruf ederek Tefenni'den Korkuteline geçe
rek İzmir'den Antalya'ya en kısa mesafeden 
ulaşacaktır. 1950 yılından beri bu yol üzerinde 
bütün kuvvetimizle çalışmamıza rağmen her 
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devrin bakanları çeşitli vaadler vermişler par
lak nutuklar atmışlar kurbanlar kesmişler ve 
hemen yapıma başlanacağını müjdelemişlerse-
de bir türlü bitirilememiştir. Nitekim çok Sa-
'yın Başbakanımız da bu yaz bu yolun behema-
hal ikmal edileceğini Tefennideki binlerce hal
ka kurbanlar keserek yaptığı konuşmada vaad 
buyurmuşlar fakat yol yine açılmamış ve faa
liyet çok gevşek gitmektedir. Milyonların sar-
fedildiği bu yoldaki lâubaliliğe dur demek za
manı 'gelmiştir ve geçmiştir. iSayın Başbakanı
mız ve Bayındırlık Bakanımızın bu şeref sözü
ne önemle eğilmelerini hiç olmazsa hu yıl olsun 
bu mühim Devlet yolunu açmalarını önemle ri
ca ederim. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
8 . 7 . 1971 

Sayı : 322 
Konu : Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'in yazılı so
rusu. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
.İlgi;•: 8 . 1 ." 1971 gün ve 7-423/2776-20884 

sayılı yazınız. 
ılzmir.'- Antalya arasındaki, Tefenni - Kor

kuteli yolunun yapılmasına dair Burdur Mil
letvekili Saym Mehmet Özfbey tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. ' 

Tefenni - Korkuteli yolu, 1973 yılma kadar 
bitirilmek üzere programlanmıştır. ., 

Bu yolda her yıl tahsis edilebilen ödenek
lerle çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cahit 'Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 

9. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 
Keşan ilçesinde Kadıköy Barajının yapılması ne
deniyle istimlâk edilen arazilere dair soru öner
gesi ve Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanı İh
san Topaloğlu ile Bayındırlık Bakanı Turgut Y. 
Gülez'in yazılı cevaplan (7/499) 

18 . 2 . 1971 

M,illet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başhakan, Bayındırlık 

Bakanı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan

ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Orhan Öztrak 

Keşan ilçesinde Kadıköy barajının yapıl
ması sebebiyle, Kadıköy - Izgar - Sarıpolat ve 
Deveci köyleri arazisi istimlâk edilmiştir. 

1970 senesi başlangıcında kesinleşen istim
lâkin, 'bedeli, bugüne kadar ödenmemiş du
rumdadır. istimlâk yapıldığı günden bu ya
na, arazi bedelleri, paranın kıymetini kaybet
mesi sebebiyle hugün tamamen yükselmiş bir 
durumda olmasından ötürü gecikerek verilecek 
bedeller ileride istimlâk ile arazileri ellerin
den alman kişilere, yeni imkânlar sağlanırken 
büyük zararlar vereceği izahtan varestedir. 

Anayasamızın kabul ettiği prensiplere gö
re istimlâk bedelleri peşin ödenmesi gerekir
ken, arazinin takriri verilmiş olmasına rağmen, 
Devletin istimlâk bedellerini ödememesi ka
nun karşısında açıkça bir kusurdur. 

Biran evvel istimlâk bedellerinin ödenme
si ve bu bedellerle yeniden arazi edinmek im
kânlarının köylülere sağlanabilmesinin temi
ni gerekmektedir. 

Ayrıca topraklarının elinden alınması se
bebiyle iş alanında zarara uğrayan köylüler 
için dış memleketlerde iş verilmesi imkânları
nın araştırılması lâzım'geldiği kanısındayım. 

Bu hususlarda Başbakanlık, Bayındırlık Ba
kanlığı ve Enerji hakanlıkları ne düşünmekte
dir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel ilişkiler Müşavirliği 

Sayı 16-71/1-363/241 
22839 

-26 . 4 . 1971 
Konu : Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Orhan Öztrak'm yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü, 24 . 2 . 1971 tarih ve 31ı3/2331!l-7/499 sa
yılı yazı : 

'Tekirdağ Milletvekili İSayın Orhan Öztrak' 
m Keşan ilçesinde Kadıköy Barajı yapılması 
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nedeniyle istimlâk edilen arazilere mütedair 
yazılı soru önergesine ait cevap ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
İhsan Topaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Tekirdağ (Milletvekili Sayın Orhan üztrak' 
m Keşan ilçesinde Kadıköy barajı yapılması 
nedeniyle istimlâk edilen arazilere dair yazı
lı soru önergesine ait cevap. 
Boru : 

Keşan ilçesinde Kadıköy barajının yapıl
ması sebebiyle, Kadıköy - Izgar Sarıpolat ve 
Deveci köyleri arazisi istimlâk edilmiştir. 

1970 senesi başlangıcında kesinleşen istim
lâkin, bedeli, bugüne kadar ödenmemiş durum
dadır. İstimlâk yapıldığı günden bu yana, ara
zi bedelleri, paranın kıymetini kaybetmesi se
bebiyle bugün tamamen yükselmiş bir durum
da olmasından ötürü gecikerek verilecek be
deller ileride istimlâk ile arazileri ellerinden 
alınan kişilere, yeni imkânlar sağanırken bü
yük zararar vereceği izahtan varestedir. 

Anayasamızın kabul ettiği prensiplere göre 
istimlâk bedelleri peşin ödenmesi gerekirken, 
arazinin takriri verilmiş olmasına rağmen Dev
letin istimlâk bedellerini ödememesi kanun kar
şısında açıkça bir kusurdur. 

Biran evvel istimlâk bedellerinin ödenme
si ve bu bedellerle yeniden arazi edinmek im
kânlarının köylülere sağlanabilmesinin temi
ni gerekmektedir. 

Ayrıca topraklarının elinden alınması se
bebiyle iş alanında zarara uğrayan köylüler 
için dış memleketlerde iş verilmesi imkânları
nın araştırılması lâzımgeldiği kanısındayım. 

!Bu hususlarda Başbakanlık, Bayındırlık Ba
kanlığı ve Enerji bakanlıkları ne düşünmekte
dir? 

Cevap : 
iKeşan ilçesinde Kadıköy barajının yapıl

ması sebebiyle, Kadıköy - Izgar, ıSarıpolat ve 
.Deveci köyleri arazilerinin istimlâkleri için, 
Hazine imkânları da nazarı itibara alınarak 
bir program dâhilinde ve herhangi bir hak za-
yiine sebep olmayacak şekilde ödemelere de
vam olunmaktadır. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 59 

Konu : Tekirdağ 'Milletveki
li Saym Orhan Öztrak'ın ya
zılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 2 . 1971 gün ve 7-49.9/3Ü37-23311 

sayılı yazınız. 
Keşan ilçesinde Kadıköy barajının yapıl

ması nedeniyle istimlâk edilen arazilerin be
dellerinin ödenmesine dair Tekirdağ Milletve
kili Sayın Orhan Öztrak tarafından verilen 
yazılı soru önergesinin Bakanlığımızla bir il
gisi bulunmamaktadır. Konu tamamen Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgilidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

10. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 
Türkiye'de yeni bir Varlık Vergisi tatbikatına 
gidileceği şeklinde, basında yer alan haberlere 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in yazılı cevabı (7/548) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 . 4 . 1971 tarihli Adalet Gazetesinde (Ye

ni bir Varlık Vergisi mi) başlıklı bir haberde 
Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısı Atillâ Ka-
raosmanoğlu'nun Servet Vergisi ihdas edilme
si için hazırladığı bir teklifin Bakanlar Kuru
lunca benimsendiği ve Maliye Bakanlığına in
tikâl ettirildiği haberi yayımlanmıştır. 

Yine ayni haberde Başbakanlıktan bir yet
kilinin : Türkiye'de kimin ne kadar serveti ol
duğunun Maliye memurlarından kurulu bir uz
man heyet tarafından tespit 'edileceğini söy
lemiş olduğuna işaret edilerek, Türkiye'de yeni 
bir Varlık Vergisi tatbikatına gidileceği şek
linde, vatandaş huzurunu bozucu malî ve eko
nomik hayatı olumsuz yönde etkileyici bilgi
ler verildiği görülmektedir. 

1. Her yönden huzura ihtiyaç duyduğu
muz bir dönemde bir kısım vatandaşlar ara
sında ciddî kuşkular uyandıracak bu kabil 
'haberlerin, basma elaltmdan ulaştırılmasın
da rolü olan memur ve diğer görevlilerin mak
satlı ve zararlı faaliyetleri üzerinde durulmuş, 
bunların kimler olduğu araştırılmış mıdır?, 
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2. Varlık Verisi, Servet Vergisi veya "baş
ka bir ad altında yeni bir vergi ihdası düşü
nülmekte midir? 

Şayet böyle bir yeni vergilendirme yolu 
söz konusu değilse bâzı çevreleritedirgin etme 
hir kısım vatandaşlar arasında huzursuzluk 
yaratma amacı güden haberlerin vakit kay
betmeden tekzibi düşünülmekte midir? 

Yukardaki sorumun Başbakan ve Maliye 
Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. Saygılarımla.. 

29 . 4 . 1971 
jMalatya Milletvekili 

Mustafa Kaftan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2302631-1 

5988 „ 
.21 . 7 . 1971 

Konu : Malatya 'Milletvekili 
Mustafa Kaftan'm som öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . <5 . 1971 gün ve 7/548-3562/26877 

sayılı Başkanlık yazınız. 

29 Nisan 1971 tarihli Adalet Gazetesinde 
bahsedilen «Yeni bir» Varlık Vergisi «mi?» 
•«Servet Vergisi» «hazırlığı başladı» başlıklı ha
berde, Başbakan Yardımcısı Atillâ Karaosman-
oğlu'nun bu konudaki teklifinin Maliye Bakan
lığınca incelendiği ve Maliye Bakanlığının bu 
konudaki mütalâasının yakın tarihte Başba
kanlığa gönderileceği belirtilmektedir. 

Adı gederi Gazetede çıkan bu haberin tama
men asılsız olduğunu saygı ile arz ederim. 

iSait Naci Engin 
Maliye (Bakam 

11. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
in, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair so
ru önergesi *ve İçişleri Bakanı Hamdi ömeroğlu' 
nun yazılı cevabı (7/558) 

27 . 8 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa

yın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak ce

vaplandırılmasında âracıl iğinizi saygılarımla 
rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
namesine imza koymuş bir ülkedir. 

Oysa Türkiye'de okuyan îran'lı Türkmen 
genci Kurban Şir Mohammed siyasî düşüncele
rinden ötürü sınır dışı edilmiş, bile bile îran poli
sine teslim edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan 
bu gencin arkasından daha birçok İ ranl ı gen
cin sınır dışı edileceği, işkenceye ve ölüme 
gönderileceği söylenmektedir. 

İran'daki yurtdaşlarının, kendi inancı içe
risinde haklarını savunma ve fikir özgürlüğü 
içinde siyasî kanaatlerini ifade etmekten iba
ret davranışlarının, Türk Hükümeti böylesine 
bir anlayışla, bir polis Devleti ülkesi ıgibi de
ğerlendirmiştir. Türk Hükümetinin, Türkiye' 
de güvenlik duyan bir üniversite gencini siya
sî kanaatlerinden ötürü hile bile ölüme gön
dermesi hür dünya, İnsan Hakları ve gerçek de
mokrasiler adına utanılacak bir işlem olmuş
tur.-

Teknik Üniversite öğrencisi Rımban Şir 
Molıammct'in Hükümet tarafından smur dışı 
edilip, işkenceye ve ölüme yollanması kara
rı, Türkiye Yüksek yargı organı Danıştay ta
rafından durdurulduğu halde, genç öğrenci yi
ne de sınır dışiı edilmiştir. 

Türkmen genci Kurban Şir (Mohammed hak
kındaki bu işlemin neden yapıldığının insan 
haklan adına cevaplandırılmasını istiyorum. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı * 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : l.C-1 11222-149 
100046 

Konu : 'Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'ın soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 5 . 1971 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü, 7-568/2357-16287 sa
yılı yazılarına. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
yurt dışına çıkarılan İ ranl ı öğrenci Kurban Şir 
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Mohamnıed'le ilgili sora önergesi hakkında 
dosyalarımızda mevcut malûmat aşağıya der-
colunmuştur. 

î ran tebaalı öğrenci Ivurban Şir Mohamnıed' 
in aşırı sol eğilimli îbir kimse olduğu, yurdu
muzda meydana gelen anarşist öğrenci faali
yetlerinde aktif rol oynadığı, aşırı sol faaliyet 
gösteren örgütlerle işbirliği yaptığı, bu suret
le millî menfaatlerimizi, rejim ve güvenliği
mizi zedeleyici hareketlere fiilen iştirak etti
ği tespit olunmuştur. 

Yukarıda belirtilen durum ve faaliyetleri 
sebebiyle, 'Kurban Şir Mo.hammed'in Türkiye' 
de ikâmeti genel güvenliğe ve siyasî icaplara 
aykırı görülerek, 56S3 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine göre hakkında sınır dışı kararı alın
mıştır. Bu karar ilgilinin kendi arzusuna uyu
larak 17 . 8 . 1970 günü Ağrı ilinin Crürbulak 
hudut kapısından İran'a gönderilmek suretiyle 
uygulanmıştır. 

İSmır dışı işlemi hakkında Danıştay tara
fından verilen yürütmenin durdurulması kara
rı, ilgilinin yurt dışına çıkarılmasından bir gün 
sonra, 18 . 8 . 1970 tarihinde verilmiştir. Kur
ban Şir Mohammed'in tekrar Türkiye'ye dön
mek için herhangi bir müracaatı da 'bulunmadı
ğından, yürütmenin durdurulması kararı hak
kında herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

Adı geçen tarafından Bakanlığım aleyhine 
açılan dava halen devam etmekte olup, henüz 
neticelenmemiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Hamdi Ömeroğlu 

İçişleri Bakanı 

12. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel 
hastanelerin devletleştirilmesine dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Türkân 
Akyol'un yazılı cevabı (7/623) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve (Sağ

lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

22 .. 6 . 1971 
Celâl Kargılı 

İçel 'Milletvekili 

Ülkemizde mevcut hastaneler, insan sağlı
ğını bir ticaret metar haline getirmişler, ve Sağ
lık konusunda zengin fakir arasında büyük bir 

uçurumun açılmasına sebebolnıuşlardır. Aynı 
zamanda bu hastaneler can konusunda, varlık
sız vatandaşların tedavi olanaklarını, varlıklı 
vatandaşların lehine kısıtlayan birer müessese 
olup, Tıp ilminin Türkiye'de gelişmesine ve 
yaygınlaıımasına da, ileride telâfisi mümkün 
olamayacak tehlikeli ve büyük birer engel teş
kil etmektedirler. 

Bugünkü özel hastaneler tatbikatı ve geliş
mesinde Türkiye'deki özel okul gelişmesi ve 
tatbikatından çok tehlikeli temellere dayan
dığı ve çok daha tehlikeli sonuçlar doğuraca
ğı bilinen açık bir gerçektir. 

Özel hastane tatbikatı bugünkü Halkçı Ana
yasamızın muhtevasına da aykırı düşmektedir. 
Özel hastanelerin devletleştirilmesi konusunda 
Meclis Başkanlığına verdiğim bir kanun tek
lifi Sağlık Komisyonunda Anayasaya aykırı ol
duğu gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Özel hastanelerin devletleştirilmesi konu
sunda sizler de bu görüşe katılmaktamısınız? 
Yoksa Hükümet ve Bakanlık olarak özel has
tanelerin biran önce devletleştirilmesinden ya
na mısınız? 

T. C. 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

14 . 7 . 1971 
Konu : İçel Milletvekili Ce
lâl Kargılı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 . 1971 tarih ve Kanunlar Md. lü-

ğü 7/023 sayılı yazı. 
îçel Milletvekili Sayım Celâl Kargılı tarafın

dan 22 . 6 . 1971 tarihinde verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yazılı so
ru önergesine cevabım. 

Sora : Ülkemizde mevcut özel hastaneler, 
insan sağlığını bir ticaret metaı haline getirmiş
ler, ve sağlık konusunda zengin fakir arasında 
büyük bir uçurumun açılmasına sebep olmuş
lardır. Aynı zamanda bu hastaneler can konu-
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sunda, varlıksız vatandaşlarla tedavi olanak
larını, varlıklı vatandaşların lehine kısıtlayan 
birer müessese olup, Tıp ilminin Türkiye'de ge
lişmesine ve yaygınlaşmasına da, ileride telâ
fisi mümkün olmayacak tehlikeli ve büyük bi
rer engel teşkil etmektedirler. 

Bugünkü özel hastaneler tatbikatı ve geliş
mesinde Türkiye'deki özel okul gelişmesi ve 
tatbikatından çok tehlikeli temellere dayan
dığı ve çok daha teihlikeli sonuçlar doğuracağı 
bilinen açık bir gerçektir. 

Özel hastane tatbikatı 'bugünkü Halkçı Ana
yasamızın muhtevasına da aykırı düşmektedir. 
Özel hastanelerin devletleştirilmesi konusunda 
Meclis Başkanlığına verdiğim bir kanun teklifi 
Sağlık Komisyonunda Anayasaya aykırı oldu-" 
ğu gerekçesiyle reddedilmiştir. 

Özel hastanelerin devletleştirilmesi konu
sunda sizler de bu görüşe katılmaktamısmız? 
Yoksa Hükümet ve Bakanlık olarak özel has
tanelerin biran önce devletleştirilmesinden ya-
namısmız? 

'Cevap : Özel hastaneler, memleketimizin ger
çekleri muvacehesinde bir ihtiyaca cevap ver
mekte olup- tıbbî - sıhhî hizmetin bir bütünü 
olan tedayi hizmetlerine önemli 'bir katkısı ol
duğu cihetle kaldırılmaları düşünülmemekte
dir. Ayrıca İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da da tedavi hizmetlerinin artırılmasında özel 
sektörün desteklenmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan Anayasanın 40 ncı madde
siyle de özel teşebbüse tesis kurma serbestisi ta
nınmış olduğundan bu hürriyeti ortadan kal
dırıcı bir görüşün benimsemesinede İmkân ol
madığını-bilgilerinize arz 'ederim. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

13. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümünde bir genel af
fın çıkarılıp çıkarılmayacağına dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1366) 

30 . 10 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması-. 
nı arz ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Suna Turad 
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Son zamanlarda kamu oyunu çok yakından 
ilgilendiren Cumhuriyetimizin 50 nci yıl dönü
mü münasebetiyle bir genel affın çıkacağı ko
nusu her şeyin üstüne çıkmış bulunmaktadır. 
Binlerce kader mahkûmları ve onların ailele
riyle bizzat sosyal devleti ve cemiyeti ilgilen
diren bu konu daha da fazla üzerinde durul
madan şimdiden tarihinin tespitinde büyük 
fayda ummaktayız. Mutlaka bir genel af çıkar
tılmalıdır. Cemiyetin dengesini bozan, huzu
runu kaçıran suçların cezalandırılması ve sık sık 
af yoluna gidilmemesi şarttır. Ancak 5'0 se
ne de bir genel af çıkarılması bu affın şümulü 
geniş tutulmalı rejim ile ilgili suçlar hariç hiç
bir suç tefrikine gidilmemelidir. Bu görüş al
tında, 

1. Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümünde ke
sin olarak bir genel af çıkarılacak mıdır Çıka
rılacak ise bunun tarihini şimdiden tespit ede
rek bâzı mahsurları ve suç işlemeyi önlemek 
için ilân etmeyi düşünüyor musunuz'? 

2. Hükümetinizin hu konudaki çalışmala
rı nedir 

3. ;Meclis gündeminde yer alan çeşitli ge
nel Af kanun teklifleri Bakanlığınızca dikkate 
alınmakta mıdır1? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Özel : 28 
15 . 5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 . lil . 1972 gün ve <6759/50281-7/l'366 sayılı 

yazılariyle -gönderilen, Ankara Milletvekili Sa
yın Suna Tural'a ait yazılı soru önergesi bugün 
ıttılâıma gelmekle cevabını sunuyorum. 

Af, takdir buyurulacağı gibi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin atıfeti konusudur. Ba
kanlığımda bu mevzuda bir hazırlık mevcut de
ğildir. Sayın Suna Tural'm yazılı sorularına ce
vaben ve saygılarla arz olunur. 

Adalet Bakanı 
Hayri Mumcuoğlu 

14. — Kahraman Maraz Milletvekili Mehmet 
özdal'ın, Kahraman Maraş'm Tür'koğlu ilçesin
deki tarımsal toprakların dağıtılmasına dair so-
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ru önergesi ve Maliye Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun yazılı cevabı (7/1565) 

23. 2. .1973 

Millet Meclis} Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunun Maliye Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
dilerim. 

(Saygılarımla 
Kahraman Maraş Milletvekili 

Mehmet Özdal 

ıSoru: Kahraman Maraş'm Türkoğlu ilçesin
de kültür arazisi eskiden beri tarımsal üretim 
'bakımından büyük bir potansiyele sahip bulun
makta, özellikle Gavur Gölü adı ile anılan ba
taklığın kurutulması ile de tarıma elverişli bin
lerce dönüm toprak kazanılmış bulunmaktadır. 

Her nekadar 4753 sayılı yasa ile, tarımsal 
topraklardan bir bölümü topraksız köylüye da
ğıtılmış ise de bâzı güçlü çevrelerin (ağaların) 
tertip ve müdahaleleri sonucu toplam olarak 
12 577 dönüm arazi dağıtım dışı kalmıştır. 

Dağıtım dışı kalan topraklar hazinenin ma
lıdır. 

örneğin; Türkoğlu ilçesinin Çobantepe kö
yünde tapunun, 1957 tarih, cilt 1, sayfa 91, nu
mara 8 de kayıtlı 2482 dönüm, 9 numarada 515 
dönüm, 10 numarada 1780 dönüm, tarım topra
ğından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 
60, 61, 62 parselleri teşkil etmek suretiyle top
lam olarak 4777 dönüm tarımsal toprak, hazi
nece tasarruf edilmemek suretiyle bir iki kişi
nin haksız ve yasa dışı olarak tasarrufuna ter
kedilmiş bulunmaktadır. 

Yine; 
Ayni ilçenin Çolbantepe köyünde 59 parsel

de yazılı 7800 dönüm toprak parçası da aynı ki
şilerce yasa dışı olarak kullanılmaktadır. 

Bu nedenle: 
1 — Yukarıda yazılı fiili durumu Bakanlık 

bilmekte midir? 

2 — Bu toprakların mevcut yasa hükümleri
ne uygun olarak, (Toprak Reformu gerçekle
şinceye kadar) ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
şimdilik kiralanması düşünülmektemidir ? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Mile : 3121 - 5254/11604 

Konu : K. Maraş Millet
vekili Mehmet Özdal'm 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 5/3/1973 

tarih ve 7445/55228/7-1565 sayılı yazısı. 
İlgideki yazınıza ekli K. Maraş Milletvekili 

Mehmet Özdal'ın yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru: Kahraman Maraş'm Türkoğlu İlçesin
de kültür arazisi eskiden beri Tarımsal üretim 
bakımından büyük bir potensiyele sahip bulun
makta, özellikle GAVUE gölü adı ile anılan ba
taklığın kurutulması ile tarıma elverişli binler
ce dönüm toprak kazanılmış bulunmaktadır. 

Her nekadar 4753 sayılı Yasa ile, tarımsal 
topraklardan bir bölümü topraıksız köylüye da
ğıtılmış ise de bâzı güçlü çevrelerin (Ağaların) 
tertip ve müdahaleleri sonucu toplam olarak 
12577 dönüm arazi dağıtım dışı kalmıştır. 

Dağıtım dışı 'kalan topraklar Hazinenin ma
lıdır. 

örneğin Türkoğlu ilçesinin Çobantepe kö
yünde tapunun 1957 tarih cilt 1, sayfa 91, nu
mara 8 de kayıtlı 2482 dönüm, 9 numarada 515 
dönüm, 10 numarada 1780 dönüm tarım topra
ğından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 60, 
61, 62 parselleri teşkil etmek suretiyle toplam 
olarak 4777 dönüm tarımsal toprak Hazinece 
tasarruf edilmemek suretiyle bir iki kişinin hak
sız ve yasa dışı olarak tasarrufuna terkedilmiş 
bulunmaktadır. 

Yine aynı İlçenin Çobantepe köyünde 59 par
selde yazılı 7800 dönüm- toprak parçası da aynı 
kişilerce yasa dışı olarak kullanılmaktadır. 

Bu nedenle : 
1 — Yukarda yazılı fiili durumu Bakanlık 

bilmekte midir? 
2 — Bu toprakların mevcut yasa hükümleri

ne uygun olarak (Toprak Reformu gerçekleşin
ceye kadar) ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
şimdilik kiralanması düşünülmekte midir? 
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Cevaplarımız : 
Kahraman Maraş Valiliğinden alınan bilgi 

ve Bakanlığımızda teşkil edilen dosyanın ince
lenmesinden, sözü edilen arazinin, Türkoğlu il
cesine bağlı Çobantepe köyü sınırları içerisinde
ki Gavur gölü diğer adiyle Ilgın gölünün Dev
let Su İşleri Teşkilâtınca kurutulması maksa-
diyle düzenlenen haritaya müstenit tapunun 
29/6/1957 tarih cilt 1, sahife 88 ve 91 sırasında 
Hazine adına tescil edilerek!: 

a) 20 hektar 8613 m2 sinin Bakanlar Kuru
lunun 4/7/1953 gün ve 4/1103 sayılı karariy-
le inekhane ihtiyacı için Tarım Baikanlıgma 
(Veteriner İşleri Genel Müd.) tahsis, 

b) 33444 dekar 500 m2 sinin muhtaç çift
çilere tevzi olunduğu, 

c) Harita dahilinde 4777, harita haricindeki 
7488 dekar kısmının ise Hazinenin tasarrufunda 
kaldığı, 

Hazine tasarrufunda kalan 4777 ve 7488 de
karlık kısımların Toprak Komisyonunca ikinci 
defa muhtaç çiftçilere tevziine teş'ebbüs edilin
ce, Hataym Reyhanlı İlçesinden gelip Çobante
pe köyüne yerleşmiş olan, Hacı/bebek Altın ve 
müştereklerinin, ellerinde bulunan 1257 tarihli 
bir Sipahi senedine müsteniden o zamanki Tapu 
ikomisyonunun kararı ile adlarına tesis ettirdik
leri Kanunuevvel 1322 tarih cilt 1, sahife Şü ve 
38 sıra No.lu 250 dönümlük* (Doğusu: Cebel, Ba
tısı, Avgın gölü, Kuzeyi : Eşek Hamza Hüyüğü, 
Güneyi: Balıkalanı, Mezaristan ve çay) cihet
leri ile mahdut bir tapuya istinaden 23/7/1957 
tarihinde Kahraman Maraş Asliye Hukuk Mah
kemesinde, Hazine aleyhine bir men'i müdaha
le davası açtıkları ve arazi üzerine tedbir koy
durmak suretiyle Toprak Komisyonunun icraa
tına engel oldukları, 

Bu davanın davacılar lehine karara bağlan
dığı ancak Hazine Avukatlarının temyiz üzeri
ne Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 26/3/1958 ta
rih 1958/1740 sayılı kararı ile - Hazine lehine -
bozulduğu, 

Bozma kararı üzerine, kararı tebliğe çıka
rıp duruşmaların, yeniden başlamasını istiye-
cekleri yerde davacıların bu cihete gitmeyip 
5/5/1959 tarihinde Hazine aleyhine yeniden ip
tali senet davası açıp tedbiri de yenilettikleri. 

Türkoğlu İlce olunca bu davanın Türkoğlu 
İlçesi Asliye Hukuk Mahkemesine devredildiği 

ve 1960/9 Esas Dosya ile duruşmalarına baş
landığı, 

Bu kerre adı geçen 'köyde tapulama işlem
lerine başlanması üzerine dosyanın, As. Hukuk 
Maihkemesince Tapulama Mahkemesine tevdi 
olunduğu, 

Adı geçen Mahkemede ceryan eden dava ne
ticesinde ittihaz olunan 7/3/1968 gün ve E. 
1960/100, 1968/7 No.lu kararda, 

Batı Kuzeyde bulunan ve 3 gölden birisi olan 
Avgın gölünün sabit hat sayılacağı gerekçesi 
ile, tapulamaca 29/6/1957 gün, cilt 1 sahife 88 
ve 91 sıra No.lu tapuya istinaden tesbit edilen 
parsellerden: 

59 Sayılı Parselin 34200 m2 sinin 
60 » ı», 383100 » » 
61 » » 99000 » » 
62 19 » '5420O0 » » 
Hazineye, 
9 Sayılı parselin tamamının (1&300 m2) 
59 » » 7433800 sinin 
66 » » 2099900 I* 
61 ,»' » 466000 » 
62 » » 1238000 » 

Hacıbebek oğlu mirasçılarına aidiyetine, Ha
zinenin fazlaya olan taleibinin reddine karar ve
rildiği ve fakat Hazine Avukatının temyizi üze
rine bu kararın Yargıtayca hem usul hemde 
esastan bozulduğu, bozmadan sonra davasının 
halen ceryan ettiği anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki izahattan da anlaşılacağı veçhi-
le, 

1 — Sözü edilen arazinin hukuki ve fiili du
rumu Bakanlığımızca bütün detayları ile bilin
mekte ve üzerindeki ihtilâfın en kısa zamanda 
ç/özümlenmesi için azami hassasiyet gösteril
mektedir. 

2 — Tedbirli olarak muhakemesi ceryan et
mekte olduğu cihetle Toprak Reformu gerçek
leşinceye kadar da olsa sözü edilen arazinin 
muhtaç çiftçilere Hazinece kiralanması müm
kün bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Maliye Bakanı 

S. T. Müftüoğlu 
15 — Çankırı Milletvekili Nuri Ç&lik Yazıct-

oğlu'nun, Bitlis Millî Eğitim eski müdürünün 
Millî EğUim Bakanlığı Yayınlar Genel Müdür
lüğüne uzman olarak atanmasına dair soru öner-
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gesi ve Millî Eğitim Bakam Orhan Dengiz1 in 
yazılı cevabı. (7/1587) 

29. 3. 1973 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ilgi
nizi saygı ile dilerim. 

Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Sabahattin Öz-
ibek, Bakanlık Merkez Örgütüne yöneticilik gö
revleri müfettiş raporları ile üzerlerinden alın
mış olan aşırı sağcı ve Atatürk düşmanı kişileri 
atamaktadır: 

1 — Bunlardan Bitlis eski Millî Eğitim Mü
dürü Vahap Çepe'nin yöneticilik görevi müfet
tiş raporlarına dayanılarak üzerinden alınmış
tır 

Adı geçen kişinin Kürtçülük eylemleri oldu
ğu, «-önemli işlerde çalıştırılmaması» gerektiği 
MİT tarafından Bakana bildirildiği halde Sa
yın Eğitim Bakanı bu kişiyi taşradaki görevin
den alarak Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar 
Genel Müdürlüğüne uzman olarak atamıştır. 

2 — Kars - Kâzımkaraibekir öğretmen Okulu 
Müdürlüğü sırasında (okulda huzursuzluk ya
rattığı) gerekçesiyle müdürlük görevi müfet
tiş raporlarına dayanılarak alınmış, Hasanoğ-
lan - Atatürk Öğretmen Okuluna öğretmen ola
rak nakledilmiş olan Halil İbrahim Turanboy, 
Altı ay geçmeden Atatürk öğretmen Okulu'nu 
da karıştırmış, yapılan tahkikat sonunda Millî 
Eğitim Bakanlığı müdürler komisyonu kararı 
ile (öğretmen okullarında çalıştırılması sakın
calı görülmüş) ve Şereflikoçhisar Ortaokulu'na 
nakledilmişti. 

Aynı kişinin Kars'dakj başka olaylarıyla il
gili adlî yargılama da sürmektedir. 

Adı geçen kişi, üç ay bile Şereflikoçhisar'da 
çalışmadan Sayın Millî Eğitim Bakanınca 26. 3. 
1973 günü düzenlenen kararnameyle Yayımlar 
Genel Müdürlüğüne uzman olarak atanmıştır. 

Bu adları ve olayları daha da çoğaltmak 
mümkündür. 

Yukarıda verdiğim iki örnekte olduğu gibi 
Sayın Millî Eğitim Bakanının bu türlü kayırma 

tasarrufları Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve 
Taşra örgütünde huzursuzluğu arttırmaktadır. 

Başbakan.olarak bu tasarrufların önüne geç
meniz mümkün müdür? 

Saygılarımla. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 245 
7/1587 - 7607 

12. 5. 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu' 
nun, Bitlis Millî Eğitim eski Müdürü Vahap Çe-
pe ile Şereflikoçhisar Ortaokulu eski Öğretmeni 
İbrahim Turanboy'un Bakanlığımız Yayımlar 
ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlü
ğüne Uzman olarak atanmalarına dair yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu' 
nun Bitlis Millî Eğitim eski Müdürü Vahap Çe-
pe ile Şereflikoçhisar Ortaokulu eski öğretme
ni İbrahim Turanboy'un Bakanlığımız Yayım
lar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdür
lüğüne atanmaları ile ilgili cevabımız. 

Bitlis Millî Eğitim Müdürü iken müdürlük 
görevi üzerinden alınan Vahap Çepe, idarecilik 
gibi icraî yetkisi olmayıp sadece istişari mahi
yet arzeden bir görev olan Bakanlığımız Yayım
lar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdür
lüğü Müşavirliğine atanmıştır. 

Ankara - Şereflikoçhisar Ortaokulu Öğret
meni Halil İbrahim Turanboy'un ise, öğrenci
lerle karşı karşıya gelmeyen ve icraî yetkisi ol
mayan Şuıbe Müdür Yardımcılığına tayini yapıl
mıştır. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'rvun, Sandıklı ilçesi Çukurca köyünün 
islerine dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Orhan Kürümoğlu'nun yazılı cevabı (7/159-i) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun KJöyişleri Bakanı tara

lından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
eder saygılar sunarım. 28. 3. 1973 

Afyon Milletvekili 
ISüleyman Mutlu 

Yazılı bir soruma Sayın Orman Bakanının 
verdiği cevapta: 

'Sandıklı ilçesinin Çukurca köyünün duru
munun 6831 sayılı kanunun 13/8 maddesine uy
gun olduğu halde Köyişleri Bakanlığının koor-
dine çalışmaya yanaşmadığı iddia edilerek. Top
rak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne Orman 
Bakanlığı tarafından yazılan bu hususla ilgili 
21. 3. 1972 gün ve 140 sayılı 26.2. 1973 gün 47 
sayılı yazılara da cevap verilmediği anlaşılmak
tadır: 

1 — Çukurca köyünün işleri ile ilgilenilme-
menin sebebi nedir? 

2 — Orman Bakanlığının bütün çabasına 
rağmen koordine çalışmayı engelliyen memur
lar hakkında ne düşünüyorsunuz ? 

3 — Çukurca köyünün nakil işi engeç ne 
zamana kadar mümkün olur? 

T. e. 
Köy İşleri Bakanlığı 

'Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Isk. D. Bşk. 
Şubesi : İç İskân Fen Kurulu Md. 

Dosya No : 3290-31411 
Konu : Çukurca köyü 
Hk: 

30. 4. 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
İlgi: 16/4/1973 Tarih v e 7674/57459-7/1594 

sayılı yazı. 
Sandıklı İlçesi «Çukurca» köyünün iskânı 

ile ilgili olarak Afyon Milletvekili Saym Sü
leyman Mutlu tarafından Bakanlığıma yönelti
len ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
28/3/1973 tarihli soru önergesi üzerine adı ge
çen köye ait dosya incelendi: 

1 — Orman Bakanlığınca 6831 Sayılı Or
man Kanununun 13/B maddesi kapsamında ol
duğu bildirilen Çukurca köyünün etüdü 1972 yı
lında yapılmış olup, etüd sonucu olumlu görül-

I düğünden iskânını sağlamak üzere aynı yıl içe
risinde Devlet Plânlama Teşkilâtına yatırım tek
lifinde bulunulmuş, ancak gerekli ödenek sağ
lanamadığından iskânı gerçekleşememiştir. 

2 — 1973 yılı çalışma programında yer alan 
mezkûr köyün iskânının sağlanabilmesi için, 
Bakanlar Kurulu Kararma esas olmak üzere 
yerleşim plânı hazırlanacak ve bu yıl Devlet 
Plânlama Teşkilâtına tekrar yatırım teklifinde 
bulunulacaktır. 

3 — Adı geçen köyün yerleşim plânının ha
zırlanması ve engeç 10/5/1973 tarihine kadar 
Merkeze gönderilmesi hususunda 31/3/1973 ta
rih ve 3285 - 1/1064 sayılı yazıyla Afyon Vali
liğine talimat verilmiştir. 

4 — 6/4/1973 günü Orman Bakanlığı yetki
lileriyle yapılan toplantı sonucunda; 6831 Sayı
lı Orman Kanununun 13/B maddesi kapsamına 
giren ve bu yıl Devlet Plânlama Teşkilâtına 
müşterek yatırım teklifleri götürülecek olan or
man içi köyler saptanmış ve Çukurca köyünün 
bu teklifler arasında yer alması kararlaştırıl
mıştır. 

ıSöz konusu köyün başka bir alana iskân 
edilmesi; bu yıl. Devlet Plânlama Teşkilâtına bu 
konuda yapılacak yatırım tekliflerimizin ka
bulüne ve yeteri kadar ödeneğin sağlanmasına 
bağlı bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

D. Kürümoğlu 

17. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk' 
ün, Kuşadası ilçesinin elektrik arızasına dair so
ru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ah
met İhsan Kırımlının yazılı cevabı (7/1604) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Turizm ve Tanıt

ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygılarımla rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Kemal Ziya öztürk 

Tabiat güzellikleri ve türlü Turistik tesisle
ri ile Dünya çapında isim ve şöhrete sahip Kuş-
şadası ilçemizde 1973 yılı Turizm sezonu başın
da tatil köyü dahil bütün otel ve pansiyonlar 
yabancı turislerle dolmuştur. Mevsim sonuna 
kadar da turist akımının devam edeceği mem-

I nuniyetle anlaşılmaktadır. 
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Pakat, günlerden beri devam eden elektrik 
arızası nedeniyle şehir ve tesisler karanlık için
de kalmakta .ve ayrıca kanalizasyon inşaatı se
bebiyle ana caddeler üzerinde açılan kanallar 
aylardan beri kapatılmamış olduğundan, trafik 
büyük ölçüde aksamakta, bir taraftan diğer ta
rafa geçmek son derece müşkül hale gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu hal gelen turistleri son derece rahatsız 
etmekte, turizm acenteleri bu halin devamı ha
linde diğer parti turistleri Kuşadası'na getire-
miyeceklerini' beyan etmektedirler. 

Belirttiğim hususlar her ne kadar Kuşada
sı Belediyesi ile ilgili ihmallerin bir sonucu te
lakki edilebilirsede, turizm politikamızı tanzim 
ve yürütmekle görevli Bakanlığın bu duruma 
seyirci kalamıyacağı taJbiidir. 

Bu selbeple Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bu konuda alacağı acil tedbirlerin neler oldu
ğunun öğrenilmesi ve düşünülen tedbirlerin ne 
kadar zaman içinde gerçekleştirileceğinin bilin
mesi ve ilgililere duyurulması gerekmektedir. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Plânlama Dairesi Başkanlığı 

M. P. M. 
Dosya : 2021 

Sayı : 1439 - 10959 
14. 5. 1973 

Konu : Kuşadası ilçesi
nin elektrik arızası hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi: 26. 4. 1973 ve 7742/58112 - 7/1604 sayı

lı yazıları, 
İlgi yazınızda, turistik ilçelerimizden Kuşa-

dasında meydana gelen elektrik arızası nede
niyle, kentin ve buna paralel olarak turistik te
sislerin sık sık elektriksiz kaldığı, ayrıca kana
lizasyon inşaatı sebebiyle de ana caddeler üze
rinde açılan kanalların kapatılmamasmdan do
layı trafik akımının büyük ölçüde etkilendiği 
ve karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluklar
la karşılaşıldığı belirtilerek Turizm politikamı
zı tanzim ve yürütmekle görevli Bakanlığımızın 
bu konuda alacağı acil tedbirlerin neler oldu
ğunun ve bunların ne kadar zaman içinde ger
çekleştirileceğinin belirtilmesi talep edilmekte
dir. 

Elektrik arızası ile ilgili sorun, 4. 5. 1973 
gün 1375 - 10180 sayılı yazımzla İller Bankası 
yine aynı tarih ve 1376 - 10177 sayılı yazımızla 
da Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlük
lerine iletilmiş olup, durum Bakanlığımızca adı 
geçen Genel Müdürlükler nezdinde takip edil
mektedir. 

Kanalizasyon inşaatı ile ilgili olarak 10. 4. 
1973 gün ve İ160 - 8290 sayılı yazımızla İller 
Bankası Genel Müdürlüğü ile temasa geçilmiş 
ve adı geçen Genel Müdürlüğün 26. 4. 1973 ta
rih ve 6516 sayılı cevabi yazısında; «Bankamız 
tarafından yaptırılmakta olan Kuşadası Kana
lizasyon tesisleri inşaatı esnasında bozulan yol 
ve kaplamalarının yaptırılması işini Belediyesi 
üzerine almış olup, bu iş için lüzumlu para Be
lediyesine gönderilmiştir.» denilmektedir. 

Ayrıca, kent sakinlerinden 30 kişinin şikâyet 
dilekçesine istinaden durumun, ilgili Bölge Mü
dürlüğüne iletildiği, alman cevalbî yazıda, tu
ristik kasabanın yol ve kaplama işlerinin biran 
önce yaptırılması hususunda Belediyesinin ikaz 
edildiği belirtilmektedir. 

Durumu bilgilerine arzederim. 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
işyerlerinde çalışan sanatkâr mahkûmların gün
lük ücretlerinin artırılmasına dair soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1611) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Ceza evlerinde işledikleri suçların cezala
rını çeken mahkûmlardan bilhassa iş yerlerinde 
çalışan sanat öğrenmiş mahkûmlar Adalet Ba
kanlığınca da malum olduğu üzere çok eskiden 
yapılmış tüzük ve yönetmelik esasına göre ücret 
almakta ve iaşe edilmektedir. Halbuki bu ücret
ler yok denecek derecede az ve o derecede ko
miktir. Mahkûmlar işledikleri suçların cezaları
nı çekerken el emeğinin tam değilse bile büyük 
bir kısmını alması hakkaniyete uygun düşer. 
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Bu-gün iş alanında çırak, kalfa ve usta olarak 
çalışan işçilerin rayiç bedel esasına göre günlük 
ücretleri 50 - 200 liradır. Ceza evinde çalışan 
mahkûmlara da günlük ücret olarak bu mikta
ra yakın bir ücret verilmelidir. Geliri ceza evle
ri döner sermayesine aktarmak değil, ceza evin
de çalışan çile çeken sanatkâr mahkûmların eş 
ve çocuklarına verilmelidir. Böylece de sosyal 
adalet esasına ve insanlık prensiplerine hizmet 
edilmiş olur. Cezasını çekenlere bir de emeğinin 
karşılığını vermemek suretiyle esasen sefil, peri
şan ve muhtaç ailelerini cezalandırmak olur ki, 
bu da devletin aslî görevlerine ters düşer. Bu 
durum karşısında : 

1. — Ceza evlerinde suçlarını çekerken iş 
yerlerinde çalışan emekçi sanatkâr mahkûmla
rın dışardaki ailelerine verilmek üzere günlük 
ücretlerini bu günkü şartlara yakın bir seviyeye 
çıkarmayı vekâletiniz düşünmekte midir? 

2. — Ceza evlerinde çalışan mahkûm sanat
kârlarla, diğer suçluların günlük iaşe bedelleri
ni ve günlük çalışma ücretlerini tanzim eden ve 
aktüalitesini çoktan kaybetmiş Tüzük ve yönet
melikler bu günün şartlarına cevap verecek 
bir şekilde değişiklik yapılacak mıdır0? Yapıla
caksa ne zaman bitirilecektir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. T. Ev. Genel Müdürlüğü 
Personel 

Sayı : 21541 
15 . 5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 5 . 5 . 1973 tarih ve 7788/58389 - 7/1611 
sayılı yazınız. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm 
Ceza İnfaz Kurumları işyerlerinde çalışan sa
natkâr mahkûmların günlük ücretlerinin arttı
rılmasına dair yazılı sorusuna cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Modern infaz anlayışı içerisinde eğitimin, 
suçlularm ıslâhında oynadığı olumlu rol sebe
biyle cezaevlerinin pek çoğunda, tutuklu ve hü
kümlülerin istifadelerine açık ve muhtelif sanat 
dallarında faaliyet gösteren iş atölyeleri tesis 
edilmiştir. 

Çeşitli nedenlerle suç işleyen bu kimseleri bir 
meslek ve sanat sahibi yaparak, tahliye sonrası 

kendilerine güven verici bir ortam hazırlamak, 
cezaevi içerisinde boş zamanlarını faydalı uğra
şılarla değerlendirmek, manevi kalkınmalarının 
yanında maddî kalkınmalarını da sağlamak ga
yesiyle kurulan ve döner sermayeye bağlı olarak 
çalışan atölyeler, infaz kurumlarının en müessir 
ve faydalı eğitim koli anlıdandır. 

Esasen, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanunun 17 ve «Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazı
na dair Tüzük'ün» 198 nci maddeleri, hükümlü
lerin bulundukları Ceza İnfaz Kurumlarında ve 
tespit olunan işlerde çalışması zorunluğunu va
zetmektedir. 

Çalışan hükümlülerin sınıflandırılmalarına 
göre ve 4358 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
istinaden, günün ekonomik şartları da nazara 
alınmak suretiyle hükümlülere günlük ücret 
tahakkuk ettirilmektedir. 

Açık ve yarı Açık Cezaevlerinde çalıştırılan 
hükümlülerden ustalara 6,5, kalfalara 6, çırak
lara 5,5 lira; Kapalı Cezaevlerinde çalıştırılan 
hükümlülerden ustalara 5,5, kalfalara 5, çırak
lara 4,5 lira yevmiye verilmektedir. 

Tüzük'ün 212 nci maddesine göre, günlük çı
karacağı işten fazla iş veren hükmüyle gündeli
ği kadar prim tahakkuku da mümkün bulun
maktadır. 

İnfaz Hukuku sahasında ileri durumda bu
lunan yabancı devletlerin İnfaz Kurumlarında 
hükümlülere muayyen bir miktar üzerinden üc
ret ödenmekte ve bu ücret hiç. bir zaman dışa
rıda serbest sanatkâr olarak çalışan bir şahsın 
gündeliği seviyesinde olmamaktadır. 

Bu sebeplerle : 
1. — Çalışan hükümlülerin gündelikleri her 

yıl Bakanlığımızca 4358 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine istinaden günün şartları da göz önü
ne alınarak düzenlenmektedir. 1973 Malî yılın
dan itibaren de açık, yarıaçık ve kapalı cezaev
lerinde çalıştırılan hükümlülerin gündelikleri 
yukarıda belirtildiği miktarlar üzerinden tespit 
olunmuştur. Çalışması ile başarılı olan hüküm
lü prim almak suretiyle günlük kazancını yük
seltebilmektedir. Tüzük'ün 218 nci maddesine 
istinaden de dilediği taktirde tasarruf akçesinin 
yarısını ailesine gönderebilmektedir. 

2. — Tüzük ve Yönetmelikler modern infaz 
sisteminin bütün yönleriyle içerisinde toplandı-
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ğı ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca kabul edi
len, hükümlülerin tabi tutulacağı asgarî insanî 
muameleler hakkında tespit olunan normları ih
tiva etmekte olup, halen günün şartlarına cevap 
verecek nitelikte bulunmaktadır. 

Bilgilerinize sunanın. 
Hayrı Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 

19. — Sinop 31illetveküi Hilmi İşgüzar'm, de
niz ürünlerimizin 'korunmasına dair soru önerge
si ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevabı (7/1619) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile iç suları 
Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazın
da her çeşit trol ile su ürünleri istihsali yasak
lanmıştır. Ayrıca, aynı kanun karasularımız da
hilinde dip trol ile su ürünleri istihsal şeklini 
ayrı bir tüzükle disipline edileceğini öngörmüş
tür. Kanuna göre çıkarılması icabeden tüzükler 
6 ay içinde çıkarılmamış, kanunun yasakladığı 
dip trollere gözyumulmuş ve bu yüzden balık 
nesli yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kal
mıştır. 

Yoksul halk et gıdasını balık yoluyla ucuz 
olarak temin ederken trol yüzünden bundan da 
mahrum kalmışlardır. Bu bakımdan : 

1. — Sinop - Akliman - İşliman, Gerze, Gü-
mene, Samsun - Ordu ve Giresun sahil şeridi üze
rinde bütün körfezler her gün dip trollerle da
ha ne zamana kadar taranıp balık neslinin tüke
tilmesine gözyumulaeaktır? 

2. — Devlet olarak milletin en büyük prote
in ve gıda kaynağı deniz ürünlerimizin sistemli 
şekilde korunması ve trollere karşı müessir bir 
halde mücadeleye geçilmesi ne zaman olacaktır? 
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde mevcut 
olan deniz botları balık için en büyük tehlike teş

kil eden trolcülerle ne zaman mücadeleye girecek
tir! 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel 

Komutanlığı 
Ankara 

İSTH: 7503-1-73/Hudut 
ve Kaçak Ş. 18 . 5 . 1973 

Konu : Sinop Milletvekili Hilmi İş-
güzar'm yazılı önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. Genel Sekreterliğinin 15 

Mayıs 1973 gün ve Kanunlar Müdürlüğünün 
7807-58606-7-1619 sayılı yazılan. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm ta
rafımdan cevaplanması istemiyle Başkanlığınıza 
verdiği Karadeniz kıyılarında trolla yasak avlan
malara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

Kıyılarımızda kaçakçılığın men ve takibi ile, 
kıyı koruma görevleri jandarma botları vasıtasiy-
le yapılmaktadır. 

Ancak son zamanlarda, bilhassa silâh ve mer
mi kaçakçılığının sahillere yönelmiş bulunması do-
layısiyle, kıyı uzunluğuna nispeten miktarı çok 
az olan botlarımız faaliyetlerini 6815 sayılı Ka
nuna göre öncelikle kaçakçılığın men ve takibi 
üzerinde toplamışlardır. Buna rağmen kıyıları
mızda trolla balık avlayanlara karşı da, her iki 
görev bir arada yürütülmektedir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

20. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Bütçe-
Plân Komisyonuna sevkedilen Kanun Hükmün
deki Kararnamenin (bugüne kadar görüşülmedi
ğine dair soru önergesi ve Millet Meclisi Baş
kanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/1626) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin Başkanlığınızca yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile öneririm. 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 
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Bütçe - Plân Komisyonuna sevkedilen Kanun 
Hükmündeki Kararname alt özel komisyonda 
uyutulan, unutulan bir tutum içinde bekletilmek
tedir. Aradan üç ay geçtiği halde hâlâ esas ko
misyona getirilmeyen Kararnamenin, Komisyon 
ve Meclislerde ne kadar kalacağı korku ve kuş
ku konusudur. Kaldı ki Kararnamenin malî hü
kümleri bir ay sonra (1 Haziran) yürürlüğe gi
recektir. 

Durum böyle iken 1 milyona yakın kamu gö
revlisi büyük bir hieyfecan ve sabırsızlık içinde bek
lerken, komisyönlm sessizliğini yadırgamamak 
mümkün değildir. Önerimiz odur ki, Kararname, 
Bütçe - Plân Komisyonunda ivedilik ve öncelik
le görüşülmeli; Meclis ve Senatoda da kanunlar
dan önce ele alınmalıdır. Ulusumuzun beyni du
rumunda olan kitlenin sabrı ile oynamağa kimse
nin hakkı olmadığını takdirinize sunarım. Zira, 
sabır taşı çatlamak üzeredir.. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/1626 
7790/58435 17 . 5 . 1973 

ıSayın Âdil Turan 
Uşak Milletvekili 

30 . 4 . 1973 tarihinde Başkanlığımıza vermiş 
olduğunuz yazılı sorunuz üzerine, durum Plân 
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Komisyonundan sorulmuş ve alınan cevabî yazı 
ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
No : 747 8 . 5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 5 . 1973 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 1/760-7165/52537 sayılı yazınıza : 
Komisyonumuza havale buyurulmuş olan 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 
1327 sayılı Kanunla değişik bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılması
na dair Kanun Hükmünde Kararname, Komisyo
numuzca kurulmuş bulunan Alt Komisyonda, 
önergelerinde çokluğu dikkate alınmak suretiyle 
tetkikine devam edilmekte iken, yeni teşekkül ede
cek Hükümetin programının okunması ve gü
venoyu almasına kadar tetkikine ara vermek mec
buriyetinde kalınmış olduğunu, Alt Komisyon 
Başkanının ilgili Bakanlarla ve ilgililerle yap
mış olduğu temaslarını sonuçlandırdığı için ça
lışmalarına bugünlerde başlayacağını bilgilerini
ze saygı ile arz ederim. 

Plân Komisyonu 
Başkânvekili 

Niğde Milletvekili 
Naci Çerezci Y. 

Sözeli 
Kemal Yılmaz 



Millet Meclisi 
Gündemi 

113 NCÜ BİRLEŞİM 
22 . 5 . 1973 (Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin .yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971} 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezdin 
ve 2 arkadaşının. 648 sayılı Siyasî Partiler Ka 
nurumun 79, 80, 82 wci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçiei Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye

ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3*er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
llhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarındın seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tariki : 
18 . 4 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaraiiı Geçiei Komisyon raporu M/594) (S. 
sayısı : 311'e 2 ı\:-; ek) ( J /^ . tma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak. Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçiei Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı .- 126'ya 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 .. 9 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10. 7..1972 ve 1 ,2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci eık ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 , 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil 'Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağı/fcma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Taııyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
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1 hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 2i . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfifcoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili öelâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
I türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360,'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 

I ve 27 .12 .1972) 



16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslaiı Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 
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23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6' arkadaşının, Ölüm ce-zasınm 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebola'n ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affma dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 



affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi G-ökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko 
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731 'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Pehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733?e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyara mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rdfat Öztiürkçıine'nin, Toptancı halleri kanun 
teikliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı teskeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile O. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmaın-
oğkı Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptır iknası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci elk 
ve 78'* 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1'596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. iSayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. —• Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 
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42. — Gayrimenkul Eski Eserleı ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cu/mihuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417rye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

V 
ÎKi DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

E BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da 
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi :18 . 3 . .1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili îlısan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ücak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanım ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret. 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 saydı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanım ta
sarısı üe Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan " Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil-
letveküi Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı ma d d el erinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 



2/473, 2/486; 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X .9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanını tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerinıez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı üt/evciler
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110. 
1.10'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 .nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22. . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel .Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
L88, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 



ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Pifıt, 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 3 ' 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972^ 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve îzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) , 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 

7 — 

ı (Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — KnMareM Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 

I Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu JVlehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza-

I larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tez/keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nei ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 

I den doğma 15 .3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıi-

j ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
j Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 

348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

I 31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 

I 146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 

I ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 



— 8 — 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ırı öiüra cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 
15 . 6 . 1971, 1 , 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek> (Dağıtma tarihleri • 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47. Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet G-üneş'in ölüm cezasın;! 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı -. 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'don doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl masın n 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 ncâ 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve. 27.12. J972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. _ 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanımla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu rapora (İ/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tavi'hi : 24 . 1 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. —• Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi -. 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının. Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına, dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tariki : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 



X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odalar Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 , 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Mllietvekıili Şükrü AMsan'ım, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reş'atoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) .(.S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cuanhuniy!0tti Hüfoüjmıetti İle 
Holaında Knallıik Hükümeti anasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkmdaki 168 sayılı kanunun 5 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 'kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasa.rısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması haikkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 
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61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna 'kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu rapora (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osana'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eıklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun (teklifi ile Trabzon Milletvekilli 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. 'Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker^n, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili AM Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmıen ve 6 

»« <mm\ 

arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Koımisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
iS. Sayısı : 882) (Dağıtana tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî EğMım ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da-
ğıltma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. —• 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiıştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (İS. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

X 70. —. Üniversiteler kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/622) (!S. Sayısı -. 889) (Dağıtma tarihi : 
21 . 5 . 1973) 

• • 

(Millet MecM 113 noü Birleşim) 
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Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
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Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 • 188/1871 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 2 . 3 . il'91712 tarihinde kararlaştırılan «Üniversiteler kamımı tasamı» ve ıgerekçeisi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yaıpıllmasını saygıyla arz ederimi. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

I. - Giriş : 
Üniversiteler, varoluş sebepleri dikkate alınınca kabul edilir ki, hemen bütün sosyal kurumlar

dan daha çdk değişme, gelişme, millî ve evrensel şart ve gereklere uyma zorunluğunda bulunan 
kuruluşlardır. Ayrıca kayda değer bir nokta, orta çağlardan itübaren, çalballarını genellikle, ba
zali dinî otoritenin, bazan Devlet otoritesinin egemenlik kurduğu, basan da bu iki gücün kendi 
üzerimde çekişme hailimde bulundukları bir atmosferin içinde sürdürmüş ottan üniversitelerden, her 
devirde âdeta koruma andı ile kendilerini bağlı saydıkları birtakım prensiplerin var olduğudur. 

Her halde, bu durumda önemli olan değişme, gelişme ve uyuım, başka bir deyişle kendini yeni
leme zorunlugu ile, üniversiteler olma gerekleri arasında bir denıgenin (kurulmasında gösterilmiş 
veya gösterileoeik başarıdur. 

Bizde üniversiteli öğretimin bu açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi, hiç şüphesiz, büyük bir 
anlam taşıyacaktır. 

Cumhuriyetten sonra 3il Mayıs W®3 tarih ve 2125*2 sayılı Kanunla îstaınibul Darülfünunu ve 
ona bağlı bütün kuruluşlar kadro, teşkilât ve mevzuatı ile binlikte kaldınlara'k tstanlbul Üni
versiteline çevrilmiş ve bu köMü hareket Türk Yüksek öğretim, hayatımda yeni bir devir açmış
tır. Bundan onüç yıl sonra, 119̂ 6 yılında 49136 sayılı Kanunla üniversiteler yeni ve ileri' bir statü
ye kanruişturulmu^ardır. 

Bunu izliyen ondört yıl içinde Üniversiteler Kanununda, yeni birtakım değişÜklüklere gidilmesi ih
tiyacı tekrar belirmiştir. Böylece 27 Ekim 1960 tarih ve 1İ15 sayılı Kanunla 49136 sayılı Kanunun 
bâzı maddeleri değiştirilmiş, 49ÖI6 sayılı Kanunla sağlanmış bulunan bilimsel ve idari özerkliğe, 
111*5 sayılı Kanunla düzenlenen «iç denetim» sayesinde y^ni bir anlam kazandırılmıştır. 

Bu tarihten sonra ise, Türk millî hayatını bütünüyle kavrıyan, yönlendiren ve bir devrim ya
sası olan 1'9<6Q. Anayasası kaibul edilmiş; Anayasanın, «iktisadij sosyal ve kültürel kalkınmanın plâ
na bağlanacağı ve kalkınmanın bu plâna göre gerçekleştirileceği» ilke ve direktifine dayalı olarak 
plânlı fbir diefvreye girilmiştir. 
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Ancak, aradan geçen onlbir yıl içinde; yükfeek öğretim alanında, özellikle üniversitelerimiz açı

sından plân dönemlerinin gerektiği gibi değerlen dir-ilememiş olduğu bilinmektedir. 
Kalkınmanın zoruttlu kıldığı iktisadi, sosyal ve kültürel reformJların, Atatürk ilkeleri doğrul

tusunda, tüim olarak gerçekleş'tirilemeyişi de, bu alanlarda dar boğazların ve bnııali'mlarm artma
sına, yıkııcı bir istismar ortamının doğmasına ydl aıçmış'tır. 

Bu durumdan üniversi'telerimizin ne ölçüde zarar gördükleri malûmdur. 

Nihayet, 1'2 Mart Mulhtırasından sonra işlbaşıaa gelen I. Reform Hükümeti zamanında, Anaya
sanın, bâzı maddeleri arasında, üniversitelerle ilgili 120 nci maddenin de temelli bir . değişikMğe 
tabi tutulmuş bulunması, Üniversiteler Kanununun süratle ve yepyeni bir açıdan tekrar ele alı
narak düzenlenmesini kaçınıllimaz kıllmıg ve bu tasarı ile işte bu görevkı başarıl'masma çalışılmış
tır. 

II. - Tasarının dayandığı ilkeler : 
f'ni ve rsit elerimizin yeni bir kanuna kavuşturulmaları gereği derini bir ihtiyaç, halinde his

sedilmeye başlandığı ve bu amaçla hazırlıklara girişildiği andan itibaren, böyle bir kanunun 
hangi ilkelere dayandırılması meselesi ortaya çıkmıştır. 

İliç. şüphesiz, bu ilkelerin saptanmasında gösterilecek isabetin derecesi ile, kanunun bu ilkele
ri yansıtma oranı da, üzerinden fazla durulmaya değer iki önemli konuyu teşkil etmiştir. 

Ayrıca, ilkelerin yorumlan ışında ilgili çevreler arası görüş ve anlayış birliğinin mümkün 
olabilen âzami çoğunlukla sağlanması da problemin önemli bir başka yönü sayılmıştır. 

İuceletndiğindc de anlaşılabile-ceği gibi, tasarıya ruh ve yön; veren, ona reformist çehresini ka
zandıran ilkeleri Anayasamızın, Devlet Kalkınıma plânlarımızın., millî eğitim, politikamızın, yurt 
gerçeklerinin, uygulamaların değerlendirilmesinden çıkan sonuçların ve nihayet evrensel uygula
malara hâkim olan köklü eğilimlerini ışığında saptanmışlar ve maddelerde akislerini bulmuşlar
dır. 

Bu alanda gösterilen basanının gerçek değeri, herhalde uygulamaların sonunda ortaya çıkabi
lecekti]'. 

İlkeler üzerinde birleşme, bunları yorumlamada görüş ve anlayış, birliği sağlanması batkınım
dan Millî Eğitim Bakanlığı müımlkün olabilen çabanın, en saınıîmîlsjkıi ve âzamisini harcamış bulun
maktadır. 

Sonuç, olarak, tasarı, aşağıda açıklanan, ilkeler daima göz önünde tutularak, her maddenin for-
mülâsyonunda bir mihenk taşı gibi kullanılarak hazırlanmıştır : 

A) '«Yüksek öğretimin bütünlüğü ve ortaöğretimle ilgisi» : 
Yüksek öğretim, eğitimi sisteminin bütünlüğü çerçevesinde, ortaöğretime dayalı oluşu, yüksek 

seviyede insanıgücü ihtiyacını karşılamakla görevli bulunuşu, öğrencileriyle ilgili diyek ve yatay ge
çişlerin ancak aynı öğretim kademesi içinde söz konusu olması sebepleriyle bir bütün teşkil et
mektedir. Bu bakıımdaıı ünıiversitelerle diğer yüksek öğretim kurumları arasında sıkı, devamlı bir 
bağ ve koordinasyon zorunlu görülmektedir. Böyle bir koordinasyon, üniversitelerin kemdi arala
rında şart olan koordinasyon derecesinde önem ve. anlam taşır. 

Üniversitelerin, diğer yüksek dereceli öğretim kurumları ile özellikle lisans seviyesinde çok sıkı 
bağlar kurmaları, böylece eğitimin kalitesini yükseltici bîr rol yüklenmeleri, ekonomik yönden 
sağlıyacağı yararlar baknnındam özellikle kaynakları sınırlı, öğretim, elemanı, ders araç ve ge
reçleri yetersiz ülkelerde önemle dikkate alınmaya değer. 

îlke, bu yönlerden değerlendirilmıek suretiyle tasarıya aikset-tirilmiştir. Şöyle ki : 
a) iYükssek öğretim, alanına bütünüyle yön verme amacı ile çalışmalar yapmak özel bir kuruluşa 

görev olarak verilmişjtir. (Madde : 4) 
b) Üniversitelenin, yüksek öğretimin bütünlüğü çerçevesinde yüksek dereceli okullarla ilgisi 

acık ve kesin bir hükme bağlanmıştır. (İMıadde : 6 — ç) 
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B) «Yüksek öğretimin toplum ihtiyaçlarına yönelmesi.» 
Yüksek öğretimin, bütünü ile kalkınma hedeflerine uygun olarak toplumun ekonomik ve sos

yal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi gereği açıfktır. Bu bakımdan tasan, tümü ile 
üniverstieleri toplum yaranına yönelmiş kurumlar olarak düzenleıueyi hedef almıştır. Gerek üni
versitelerle ilgili üniversiteler dışı kuruluşlar, gerekse üniversitelerin kemdi organlan düzenleme 
ve denetlenmelerinde bu ilkeyi ön plânda tutmak yükümlülüğü altındadırlar. 

a) Üniversitelerin görevleri maddesi (Madde 3, b, c, ç, d, f) ile başlıyan toplum yararına yö
neliş ülkesi, ayını ilke mihveri etrafındaki diğer hükümlerin bütünlüğü içinde tasanda dikkate 
değer bir yer tutmaktadır. 

b) Yüksek öğretim kurulunun kuruluş amaçlarından ve görevlerinden başlıeası budur. (Mad
de : 4, 6 a, c, d) 

c) Üniversite Denetleme Kurulunun görevleri arasında, üniversitelerin işleyişlerini bütünü ile 
denetleme ve sonuçları Başbakanlığa bir raporla sunma fonksiyonu vardır. (Madde : 8 — ç) 

c) Çeşitli kaynakların sağlanması ve etkin şekilde kullanılması da toplum yararına önemli 
bir katkıdır. (Madde : 38, 40, 41, 43, 46, 47, 55, 56, 57, 71 b) 

C) «Yüksek öğretimde fırsat ve imjkân eşitliği» 
Bütün ilkeler gibi, bu ilke de Anayasamızın ve Devlet kalkınma plânlannm üzerinde önemle 

durdukları bir prensiptir. 
Fırsat ve imkân eşitliği, tasarıda sosyal adaletin bir gereği ve hukuk devletinin bir görevi ola

rak değerlendirilmiş ve birçok maddede aksini bulmuştur. 
Öğrencilerin kabul esaslarının düzenlenmesinde yeteneklerinin bir unsur olarak dikkate alın

ması zorunluğu (Madde : 52), aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversite
ler kuruluşlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkân tanınması ve unvan ve hakların eşdeğer-
liği meselesinin bir çözüme bağlanması. (Madde : 53 b, c), öğrenim süresinin sınırlandınlması 
(Madde 54), öğrencilere yapılacak çeşitli yardımlar (Madde : 55), öğrencilere yönelmiş sosyal hiz
metler (Madde : 56, 57), üniversitelerarası zorunlu görevlendirmeler yolu ile yurt düzeyinde sevi
yeli bir öğretim, sağlamayı öngören maddeler* (Madde : 6 a, 9 a, 22, 44, 46, 47) bilim ve dil jü
rilerinin teşkilinde güven sağlayıcı tedbirler getiren maddeler (Madde : 20 a, ç, 29 b, c, ç; 42) bu 
ilkeden alman ilhamın ifadeleridir. 

Ç) «Kaynakların etkin bir biçimde kullanılması» 
Kaynaklann etkin bir biçimde kullanılması için gerekli tedbirlerin getirilmesi ve böyleoe bu 

ilkenin uygulamaya dönüştürülmesi tasannın başlıca amaçlanndan biri olmuştur. 

Kaynak yaratma, kaynakların israfını önleme, sınırlı kaynaklardan âzami randımanı elde etme 
ve kaynak kullanmada etkinliği sağlama yönleriyle çeşitli maddelerde işlenmiş olan bu ilke, yük
sek öğretim alanında plâna uygun bir gelişmeyi gerçeMeştirebilmemizin önşartlanndandır. 

Tasan, kaynakları, madde, insan ve zaman unsuru olarak en geniş anlamı ile değerlendirmeye 
çalışmıştır. 

Malî kaynakları sınırlı olan ülkemizde, insangücü ihtiyacımızın istenen nicelik ve nitelikte sağ
lanabilmesi için tesislerin, ders araç ve gereçlerinin, beşerî kaynaklann ve diğer olanaJklann ikti
sadi verimlilik ilkesine uygun şekilde değerlendirilmesi zorunludur. 

Bu ilke ile doğrudan doğruya ilgili örnek bâzı hükümler (Madde : 3 c; 6 c, ç; 31 d; 38; 39 (öğ
retim yükü); 71, 72, 74) 

D) «Yüksek öğretim plânlamasının örgütlenmesi» 
Tasarıda dayanılan ve tasanya yön veren ilkelerden biri de yüksek öğretim plânlamasının ör-

gütlenmesidir. 
«Öğrenim ve öğretimin... çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma plânı ilkelerin* 

göre yürütülmesi esasları kanunla düzenlenir» şeklinde Anayasamızın 120 nci maddesinde çok 
geniş bir kavram halinde aksini bulan bu plâna bağlılık ihtiyacı, Devletlin genel kalkınma ve yıl
lık icra plânlarında devamlı bir direktif ve telkin konusu yapılmış olmasına rağmen, yüksek öğre-
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tiım alanında beımem hemen tüm bir başarısızlığanğramış ve bu durum konunun bu tasanda östtem-
le ele alınmasına yol açmıştır. 

Yüksek öğretimin bütünlüğü ilkesi ışığında, yüksek öğretim alanının bütün yönleri ile plâna 
bağlanması, madde ve muhtevası ile düzenlenmesi, yönlendirümıesi, uygulamaların yakından izle
nip değerlendirilmesi, plânlamanın gereği olarak Üniversitelerarası Koordinasyonun sağlanması 
ve konınmaısı devamlı bir örgütün kurulmasını kaçınılmaz haille getirmiş ve tasarı, bu amaçla, Yük
sek öğretim Kurulu adiyle yeni bir örgütün 'kuruluşunu önıgörarııüştür. 

Bunun yanışım kurulması istenen üniversitelerarası kurul da bu örgütle işbirliği halinde çalı
şacak üniversitderüsıtü bir kuruluş şeklinde düzenlenmiştir. 

Tasarıda yüksek öğretimin plâna bağlanışı, yeni kurumların açılışları, mevcutların geliştirilme
leri, öğrenoi kabulü, öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, tüm kaynakların en eıtkin biçimde 
kullanılması, bu konulardaki mevzuatın yeterli hale getirilmesi, devamlı geliştirilmesi ve uygula
ma sonuçlarının izlenmesi yoluyla, alınacak tedbirlerin saptanması şeklinde, geniş, gerçekçi ve sonuca 
götürücü blir görüşle ele alınmıştır. 

Bu sorunun köklü bir şekilde çözümü, eğitim alanında yatırımlarının ve harcamalarının karşı
lığını alamıyan, yüksek seviyeli insangüeü bakımından cidjdî istihdam sorunları ile karşıkarşıya 
bulunan Türkiye için hayatî bir ihtiyaç halindedir. 

E) «Öğretim ve öğrenim hürriyetlerinin güvenlik altında bulundurulması» için Amayasa ve 
mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alınması ve bunu sağlayıcı hükümlerin getirilmesi tasarı
nın hazırlanışı sırasında üzerinde hassasiyetle durulan diğer bir husus olmuştur. 

Tasarı, bu konuda üniversite öğretim üye ve yardımcılarından, öğrencilerinden itibaren üni
versite organlarına, üniversitelerle ilgili üniversiteler dışı, üstü kuruluş ve organlara, zabıta kuv
vetlerine ve nihayet Hükümete ait görev, sorumluluk ve yetkileri dengeli bir biçimde belirtmiş 
bulunmaktadır. 

III - Tasarının getirdikleri : 
Tasan, yukarda açıklanan ilkelerin ışığında ve bu ilkelerin uygulamaya dönüştürülmesini sağ-

lıyaeak şekilde düzenlenmiştir. 
Bu tasarı ile getirilmiş olan pek çok yenilik dışında, tasarıya yön veren ,temelli ve reformist 

açıdan anlamlı özellikler şunlardır : 
1. Üniversiteler, çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine ve Devlet Kalkınma Plânının temel 

ilke ve politikalarına uygun olarak kuruluş, gelişme ve işleyişleri bakımından olduğu kadar arala
rındaki koordinasyon yönünden de özel bir plânlamanın konusu olacaklardır. 

Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanının başkanlığında «Yüksek Öğretim Kurulu» adı ile yeni bir 
kuruluş öngörülmüştür. 

Yüksek; Öğretim Kurulu, yüksek öğretimin bütünlüğü esprisi içinde, bir yandan üniversitelerle 
diğer yüksek öğretim kurumları arasında mevcudolması gereken ilgiyi, diğer taraftan bu ala
nın ortaöğretimle olan bağlarını daima göz önünde tutacak, yüksek öğretim alanına bütünüyle 
yon verilmesinde önderlik edecektir. Bu bakımdan, kurulun Bakanlar Kurulunca atanacak üye
leri temsil edecekleri kurumlar itibariyle tamamendondurulmamışlardır. 

2. Üniversiteler, kendi organları tarafından gerçekleştirilecek iç denetimılerinden ayn olarak 
Devletin devamlı, organize ve eıtkin dış denetimi altında çalışacaklardır. 

Tamamen üniversiteler dışında, bâzı Hükümet üyeleri ile en yüksek yargı organlarından gelen 
üyelerden kurulacak olan «Üniversite Denetleme Kurulu», politik mülâhazaların etkisi altında 
kalmadan üniversiteler üzerinde tarafsız bir denetimi sağlıyacaktır. 

3. Halen mevcut «Üniversitelerarası Kurul» un üye sayısı azaltılmış, böylece çok üyeli kurul
larda rastlanan çalışma güçlüğü bertaraf edilmiş, buna karşılık Kurulun yetkileri genişletilmiştir. 

4. Mevcut ve yeni kurulacak üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılıyaeak çok eıtkin 
tedbirler getirilmiştir. Şöyle ki : 
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a) Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için mevcut üniversitelere ök 
asistanlık kadroları verilecek, bunlar doktora yaptıktan sonra ilgili bulundukları yeni üniversi
telere nakledileceklerdir. 

b) Doçent unvanını kazananlar, üniversitelerde çalışmak istedikleri takdirde ancak üniversi
telerarası kurulun göstereceği üniversite veya üniversitelere tâyin edilebileceklerdir. 

c)ı İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulu üniversitelerle gelişmiş diğer üniversitelere mensup 
öğretim üyeleri, bu kanun esasları dâhilinde, her yedi yılda iki öğretim yılı olmak üzere zorunlu 
rotasyona tabi olacaklardır. 

ç) Ayrıca, doçentlik sınavı için 'bekleme süresi kısaltılmış; yabancı memleketlerde bulunan 
Türk bilim adamlarının üniversitelerimize kazandırılmaları kolaylaştırılmış; yeni kurulan üniver
sitelerde istekle görevlendirilme değerlendirilmiştir. 

5. Tasarıda rektör ve dekan yardımcılıkları öngörülmekte, öğretim, üyeleri için kesim bir 
emeklilik yaşı getirilmekte, bunun yanında emek:i profesörlerin b l g i ve tecrübelerinden yararlan
mak amacı ile emekli profesörlerin bâzı şartlarla «Bmeritüs profesör» olabilmelerine imkân veril
mektedir. 

6. Üniversite ve fakülte organlarının daha kolay işlemesini sağlıyacak çeşitli tedbirler alın
mış; bu arada fakültelerdeki profesörler kurulu kaldırılarak yetkilerinin birçoğu yönetim kuru
luna verilmiştir. Böylece bütün öğretim üyelerinin akademik meseleler dışında çok çeşitli konu
larla uğraşmalarına lüzum kalmamıştır. 

7. Asistanların temsilcileri vasıtasiyle fakültelerin yönetimine, oy hakkına sahibolarak katıl
maları ve katkıda bulunmaları esası (getirilmiştir. 

öğretim üye yardımcıları arasında asistanlara özel bir yer ve önem verilmiş, geleceğin öğre
tim üyeleri olacak bu genç bilim adamı adaylarının fakülte kurullarına da yönetim kurullarına 
da katılmaları uygun görülmüştür. Ancak temsil eılerim seçimi, nitelikleri, temsilciliğin devam şart
lan ve katılamıyacakları toplantıların özellikleri kanun tasarısında ciddî esaslara bağlanmıştır. 
Bu esaslar dâhilinde çıkarılacak bir yönetmelik, sistemi kolaylıkla işler bir hale getirecektir. 

8. öğrencilerin de, temsilcileri vasıtasiyle fakülte kurullarına, loy hakkına sahibolarak, katıl
maları öngörülmüştür. Bu temsilciler, gerektikçe fakülte yönetim kuruluna da davet edilerek gö
rüşleri alınacaktır. 

öğrenci temsilcilerinin seçimlerine ilişkin hususlar ile bunların nitelikleri ve temsilciliklerinin 
devamı şartlan, katılamıyacakları toplantıların özellikleri kanunla gereği kadar saptanmıştır. 

Ayrıca çıkarılacak bir yönetmelik, sistemi kolaylıkla işler bir halde bulunduracaktır. 

9. Doçentlik ve asistanlık jürilerinin tesbiti tamamen objektif esaslara bağlanmış, jüri rapor
larının aleniyete kavuşturulması ile etkili bir denetim yolu öngörülmüştür. 

10. Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış olan asistanlar, ders vermekle görev
lendirilebileceklerdir. 

11. Tasarıda malî bir avantaj karşılığı olmaksızın tam gün çalışma esası çeşitli yönleri ile dü
zenlenmiştir. 

öğretim üyeleri ve asistanlarla, aylıkla atanmış diğer öğretim yardımcıları, en az Devlet me
murları için kabul edilmiş olan günlük çalışma süresi kadar bir süre, aralıksız olmak kaydı ile, 
üniversiteleri emrinde çalışacaklardır. 'Diğer taraftan tam gün çalışma esasiyle bağdaşacak şekil
de, öğretim üyelerinden memleket ihtiyaçları için üniversite dışında nasıl yararlanılabileceği ve 
üniversitelerin uygulama alanına ne tarzda yardım edebileceği de ayrıca saptanmıştır, 

12. 'Üniversite öğretim üyelerinin, bağlı oldukları üniversite içinde görevli oldukları ders, semi
ner ve uygulama süresini ifade eden «öğretim yükü», üniversitelerarası kurulca saptanacak, 
ayrı ayrı üniversitelerin takdirlerine bırakılmıyacaktır. 

13. Bir fakültenin faaliyete geçebilmesi için, öğretim üyesi yönünden gerekli asgari sayı bu 
kanunda belirtilmek suretiyle, mevcut uygulama yüzünden yıllardır kurulları dahi teşekkül ede-
miyen fakülte ve üniversiteler kurma devri arkada bırakılmış olacaktır. 
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İ4. Bundan »böyle üniversitelere giriş, insangücü plânlaması, üniversitekriın ve yüksek Öğre
tim kurulunun önerileri dikkate alıınımak suretiyle üniversitelerarası kurulca düzenlenecektir. 

33u esas, yüksek öğretim alanında kalkınma hedeflerine uygunluğun, 'toplumun ekonlomik ve sos
yal ihtiyaçlarını karşılama zorunluğunun ve sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesinin bir gereği 
•olarak öğrencilerin yeteneklerine değer vermenin bir icalbı sayılarak getirilmiştir. 

15. Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversiteler kuruluşlar arasında 
yatay ve dikey geçişlerin sağlanması ve bu önemli prensibin temel şartları 53 neü madde ile ön
görülmüştür. 

16. Bir öğrencinin üniversitedeki âzami öğrenim süresi saptanmıştır. Bu süre içinde öğrenim
lerini tamamlamıyanlarla, tamamlıyamıyae akları anlaşılan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesi
lecektir. 

Böylece, üniversiteye bir kere girenlerin ilâraıhayc »öğrenci sayılmalarına imkân veren bugün
kü sisteıme son verilmektedir. 

17. (Tasarı ile üniversitelere, yüksek öğretim kurulunun yapacağı plân ve programlar uyarın
ca, öğrencilerinin ibeden ve ruih sağlığının korunması, 'beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zaman
larını değerlendirme giibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için, öğrenci ve mezunlarına iş bul
ma servisleri dâhil olmak üzere 'çeşitli tesisler yaptırma ve işletme .görevi verilmektedir. 

18. ıDıena kiltap ve teksirleri, bundan böyle aındak iigiillli ünliıveınsiiltıe, üafcüllıtıe ve yüksek ofeıilaıncıa bas
tırılacak ve 'öğrencilere maliyetini aşımyan. bir bedelle dağıtılacaktır. 

19J Üniversiteler, <bu kanunla kendilerine verilmiş bulunan görevleri gereğince başarmak için 
olduğu gilbi, hu görevlerin yerine getirilmesinin engellenmesi veye önlenmesi hallerinde yetkili 
organlarınca 'her türlü güvendik tedbirlerini almaktan da sorumlu •sayılmışlardır. 

Bu bakımdan zalbıtaya başvurduklarında istekleri derlıal yerine •getirilecektir. 
Ayrıca, zabıta üniversitelere, fakültelere ve bağlı kuruluşlarına suçların ve suçluların kovuş

turulması amacı ile, gerekli ^gördüğü her zaman, ıbir davete veya izne bağlı olmaksızın girebilece
ği .giibi, bu gibi durumlarda ilgili kurumlar zabıta kuvvetlerine her türlü yardım ve kolaylığı gös
termekle yükümlü olacaklardır. 

20. Öğnetıiıın ikuınuamların/da öğırteftiiim ve öğrenim. hürriyetlerinin gereği gibi korunması, fonk
siyonlarını 'başarabilmelerinin ül/kl ^aırtudır. 

Bu bakımdan, üniversitelerle onlara bağlı kuruluş ve kurumlarda veya bir üniversiteye bağlı 
olımıyam ftalküllteüierlde öğrteltiim ve öğrıemüan hürriyetlerinin telhli'keye düşmesi ve bu tehlikenin üniver
site organlarınca alman tedbirlere rağmen gideri] ememesi halinde Bakanlar Kurulunun idareye 
veya idarelere el koyması imkânı ve bu durumda Hükümetini yetkileri Anayasanın 120 nci madde
sine uygun şekilde düzenlenmiştir. 

(Memleketin büyük ümit ve fedakârlıklarla kurup yaşattığı üniversitelerin görevlerini aralıksız 
yerine getirmeleri şarttır. Buna engel oluş veya engel olmayı teşvik ediş müsamaha ile karşıla-
namıyacağı gibi, önleme tedbirlerini zamanında, gereği gibi alıp uygulamıyanların da sorumluluk
tan kurtulmaları söz konusu olamaz. 

IV - \&OWLÇ : 

Bütün bu açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, tasarı, Türk üniversitelerini kuruluş, gelişme 
ve işleyişleri 'bakımından yeniden düzeleme amacı ile yıllar boyu sürdürülmüş çalışmaların, yaym 
organlarına yanlsımış sayısız görüşün, bu alanda diğer meım'leikeftlerde girişilmiş ibirçok teşelblbüsıüa, 
olumlu, olumsuz alınmış sonuçların, Anayasamızın, mevzuatın, Devlet Kalkınma Plânı ilkelerinin, 
yurt çıkar ve ihtiyaçlarının ışığında büyük bir hassasiyet ve gerçekçilikle değerlendirilmeleri ile 
ortaya konulmuş ve yüksek Parlâmentonun takdirlerine sunulmuş bulunmaktadır. 
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Maddelerin gerekçeleri 

Madde 1. — Üniversitelerim bu kanım hükümlerine ta/bi olacağını belirtmektedir. 
Madde 2. — Üniversitelerin tanımını yapan bu maddede üniversitelerin, kamu tüzel kişiliğine sa

hip özerk kuruluşlar olduğu belirtilmektedir. Üniveristevi oluşturan birimler de, ayrı ayrı ve üniver
siteye karşı bir özerklikleri söz konusu olmaksızın, üniversitenin genel özerkliğinden yararlanır
lar. Bunların içinde fakültelerin tüzel kişiliği kanunen tanııremakta, diğer birimli ere tüzfe'l kisiılik 
tamıma yetkisi üniversite senatolarına verilmektedir. 

-Madde 3. — Üniversitelerin görevlerini belirten bu maddenin 41936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 3 neü maddesine nazaran özelliği, üniversitelerin çeşitli kademelerde öğreftim yapm-a göre
vinin açıkça ifade edilmesi, öğrencilerin yetiştirilmesinde esas alınacak ülkünün Anayasada ifa
desini bulan Türk Devletinin ve Türk devriminin ülkeleri olduğunun, belirtilmesi, çağdaş bilim ve 
teknoloji gerekleri ve Devlet Kalkınma Plânının hedefleri doğrult usunda üniversitelerin kendi 
insanıgüeü ve maddi kaynaklarım en rasyonel, etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanmaları 
görevinin açıklanmasıdır. 

Madde 4. — Yüksek öğretim kurulunun tanımını yapmaktadır. Memleketimiz için yeni bir 
kuruluş olan yüksek öğretim kurulu, Devlet Kalkınma Plânının temel ilke ve politikaları çerçe
vesinde ve 'bunlarla çelişkiye düşmeksizin yüksek öğrenim kuramları arasında koordinasyonu sağ-
lıyacak ve yüksek öğretim alanına yön vereceik esasları teslbüt edeeekjtir. Böylece, bugün bu 
alanda mevcudolan boşluk giderilmiş olacaktır. 

•Madde 5. — Yülüsek öğretim kurulunun kuruluş ve işleyişini düzenlemektedir. Millî Eğitim 
Bakanının Başkanlık edeceği kuralım üyelerinin üniversitelerden' seçim yolu ile gelmesi, diğer 
yanışının Balkanlar Kurulunca atanması, atanacak üyelerden en az dördünün Maliye, Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor 'bakanlıkları ile Devlet. Plânlama Teşkilâtından ve Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumundan seçilmesi şart kılınmıştır. Böylece alınacak kararların Devletin malî im
kânlarına, millî eğitimin amaçlarına ve kalkınma ilkelerine uygun olmasını sağlıiVaeak elemanla
rın mutlaka kurulda, yer alması zorunluğu ifade edilmiş olmaktadır. 

Madde 6. — Yüksek öğretim kurulunun görev ve yetkilerini belirtmektedir. Bunlar kurulun 
kuruluş amacını gerçekleştirecek esaslardır. 

Yüksek öğretim kurulu, yüksek öğretim alanında yeni kurumların açılması ve mevcutların 
geliştirilmesi, insanıgüeü ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımların ve kaynakların etkili bir şekil
de kullanılması, yüksek öğretim, alanının muhtaç bulunduğu öğretim ve araştırma elemanlarının 
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlıyatfaktır. Tasarı
nın 43 neü maddesinde görüleceği üzere, yeni üniversiteler ve fakülteler ancak bu plân çerçevesin
de kurulabilir. 71 nci maddesinde görüleceği üzere üniversitelerin yat inan bütçesinin bu plân esas
larına uyigntı olması şarttır. 

Yüjklsek öğretim kurulu, öğnenim ve öğretimin Devlet Kalkınma Plânı hedeflerine uygun ola
rak yürütülmesini sağlamak amacı ile, üniversitelerin özelliklerini, kapasitelerini, insanıgüeü ve 
maddi ihtiyaçlarını dikkate alarak gerekli gördüğü öğretim dallarında dönem sayısının artırıl
ması, paralel öğretim veya gece öğretimi yapılması hususunda önerilerde bulunacak; üniversite
leri ve diğer yüksek öğretim kurumlarını ilgilendiren kanun tasarılarını inceliyerek görüşlerini 
Millî Eğitim Bakanlığına sunacaktır. 

Yüksek öğrdtinı kurulu, yüksek öğretimin, eğitim sistemi içinde, bütünlüğü ilkesini dikkate 
alarak, üniversitelerle yüksek dereceli okullar arasında mevcut bulunması yararlı ilgiyi, koordi
nasyonu düzenliyecek ve görevlerine ilişkin çalışma sonuçlarını, her yıl bir rapor halinde yayınlı-
yacak ve böylece elde ettiği sonuçlar, başarılar veya karşılaştığı güçlükler kamu oyuna açıklan
mış 'olacaktır. 

Madde 7. — Anayasanın 1120 nci maddesinin yeni metninin öngördüğü Devlet denetim ve gö
zetimini sağlıyacak Üniversite Denetleme Kurulunun tanımım yapmakta ve kuruluşunu düzenle
mektedir. 
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Devlet adına denetim görevini yerine getirecek kurula, denetleme konusu üniversite mensup
larından üye alınmaması, buna mukalbill, kurulun politik eskiler dışında taraı&ız bir şekilde çalış
masını sağlamak üzere Bîükümeıt üyeleri yanında en yüksek iki yargı organından ikişer üyeye yer 
verilmesi uygun ıgörülmiüşjtür. 

Böylece üniversite denetleme kurulu, Barbakan veya görevlendireceği bir bakanın (başkanlı
ğında Adalet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Yargıtay Başkam ve Yargıtay Başsavcısı ille, Danış
tay Başkanım Sözcüsünden kuruüımaktadır. 

Madde 8. — Üniversite denetleme kurulunun ıgörev ve yetkilerini belirtmektedir. 
Kurul, üniversitelerin yetkili organlarından) veya üniversitelerde görevli kimilerden, yazılı ve 

sözlü bilgi is'tiyecek; gerekli gördüğü kişiler için disiplin veya ceza koıvuışturmaısı açılmasını dili-
yecek; yetkili üniversite- organlarınca alınan disiplin kararlarına karşı üniversiteler arası kurula 
itirazda bulunabilecek; zamanında kovuşturmaya ıbaşlanımaız veya başlanan kavııışjturıma sonuç-
lanıdırılmaızısıa ve kurul, bu halin kendisince kabule değer bir zaruretten doğduğuna kaani ol
mazsa doğrudan doğruya soruşturma yapılmasını sağlıyaeaktır. 

Üniversitelerin işleyişi konusunda Başbakanlığa bir rapor verecektir. Bunun için de üniver
sitelerin işleyişini yalkınıdan izliyecekStir. Her yıl verilen bu raporlar, üniversitelerin, almaçlarına 
uygun şekilde işleyip işlemediklerini, görevlerini yerine .getirip getirmediklerini, öğretim, ve 
öğrenim hürriyetinin ihlâl edilip edilmediğini ortaya koyacaktır. 

Üniversitelerin işleyişini yakından izliyen bu kurul üniversite veya Fakülte ve sair kuruluş
lardan idaresine el konulımasını gerektiren bir hallin ortaya çıktığını görürse, bu durumdan Ba
kanlar Kurulunu haberdar edecektir. 

Maddenin son fıkrasında ise, kurul üyesi olan Millî Eğitim Bakanının, âcü faallerde, kurul 
adına yapabileceği görevler ve inanabileceği yetkiler gösterilmiştir. 

Madde 9. — Üniversitelerarası kurulun tanımını yapmakta ve görevlerini belirtmektedir. 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa nazaran, hali hazır tasarı, bu kurulun yetkileriınâ gen%lettaıek-
tedir. Üniversitelerarası kurula eski ye/Merinden başka Yüksek öğretim Plânlaması içinde, üni
versiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ih
tiyacını karşılayacak tedbirleri almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tü
zük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamak görev ve yetkisi tanınımakttadır. 

Madde 10. — Üniversitelerarası kurulun kuruluş ve işleyişini düzenlemektedir. 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu, Üniversitelerarası kurula her üniversitenin, rekto.ru ve dekanları ile senatolar-
ca seçilecek birer temsilcinin katılmasını kabul etmiştir. Mevcut üniversitelerden gelen üyelerle 
kalabalık bir kurul durumunda olan ve bugünkü statüsüne göre fakülteleri çok üniversitelerin 
daha fazla sayı ile temsil edildikleri Üniversitelerarası kurula yeni üniversitelerden katılacaklar 
da göz önünde tutulursa, çalışmaların süratle ve sağlam bir şekilde yürütülmeeinin güçlüğü 
kolayca anlaşılır. Bu sebeple tasarıda, Üniversitelerarası Kurulun üniversitelerin rektörleri ile 
senatolarının üç yıl için seçeceği ikişer temsilciden kurulması esası kaibul edilmiştir. Kuntla -an
cak tüm olarak bu kanuna talbi olan üniversiteler temsilcileri katılaibilee©ktir. Kurukıış kanunu
na göre Üniversiteler Kanununa talbi olmıyan ve talbi olacağı süreye veya talbi olmak için bir
takım şaritların geırçıekl'eşmesi gerektiğine kanununda yer verilmemiş bulunan (Ortadoğu Tek
nik Üniversitesi gibi) üniversitelerle belli bir süre sonra veya belli şartların gerçekleşmesi ile 
tüm olarak bu kanuna tabi olacak üniversitelerin sadece rektörleri, kurula üye olarak katılabi
leceklerdir. 

Kurula, üniversitelerin kuruluş sarasına göre her yıl bir üniversitenin rektörünün başkanlık 
etmesi, prensibolarak toplantıların baışkanın bağlı olduğu üniversitenin bul'unıduğu şehirde ya
pılması esası kaibul edilmiştir. 

Bu hususta güçlükle karşılaşılan faallerde -toplantı yeri rektörl-erce kararlaştı-rılatîıaktır. Ku
rulun normal toplantıları dışında, gerekli hallerde Millî Eğitim Bakanının veya İrer ÜHBvtemgifce 
Bekstörünün kurulun toplantıya çağınlmasını başkandan istiyebMıeeeği 1>eliîrrtM!IrıjÎJ§!tiî •. 
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Kurulda alman bir k a r a r a yeniden incelenmesini istemek yetkisi ele Millî Eğitim Bakanıma 
tanınmıştır. 

Madde 11. — Üniversite senatolarının kuruluş ve işleyişini düzenlemekte, görevlerini belirt
mektedir. 4936 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi esas alınmakla beraber, fakülte temsilcisi üyele
rin üç yıl için seçilmesi ve rektör yardımcılarının 'katılması yenilik arz etmektedir. 

Diğer taraftan falkültelerin senatonun omamına bağlı kararlarının, Senatoca -raddedümesi ha
linde bu ret kararının gerekçesiyle birlikte ilgili fakülteye bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. 

Millî Eğitim Bakanının bir Senato kararının yeniden incelenmesini isteme yetkisi de maddede 
belirtilmiştir. 

Madde 12. — Üniversite Yönetim Kurulunu düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi esas alınmış ve rektör yardımcılarının yönetim kuruluna katılacağı, kurul ıraportörlü-
ğünü oya katılmaksızın üniversite genel sekreterinin yapacağı a^ılklanımıştır. 

Yürürlükteki kanunun Üniveriste Genel Sekreterini yönetim kurulu ntyesi sayısı, Anayasa 
hükmü ile bağdaşmadığı için muhafaza edilmemiştir. 

Madde 13. — Rektörün seçimini, görev ve yetkilerini düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi esas alınmakla beraber, rektörün üç yıl için seçilmesi kabul edilmiştir. 

Rektör seçimimde Fakülteler arasında bir sıraya uyulması yolumda yürürlükteki esas kaldı
rılmış, fakat fakültelerarası eşitliği sağlıyacak eşit sayıda seçmen esası konulmuş, aynı şahsın 
aradan bir seçim geçmeden İM dönemden fazla rektörlük yapamıyacağı belirtilmiştir. 

Rektörlerin görevlerinin ağırlığı göz önünde tutularak rektör yardımcılığı ihdas edilmiş ve 
diğer hususlarda da eski metne nazaran tereddütleri önleyici hükümler getirilmiştir. 

Madde 14. — Fakülte kurulunu düzenlemektedir. Profesörler Kunutaıram kaldırurlnuaısı sebe
biyle, bu kurulluın akademik çalışmalarla ilgili görev ve yetkileri f>akülte kuruünına verilldSği 
Gİbetüe ımıadde bu görev ve yetkiyi bellirteıeek şekilde dlütecmlıemmişıtıiır 

Kurula profesör ve doçent iayıramı yapılmak m'aksiızıın 'bütün öğretlim üîyelerinıin katılacağı 
ve başka bir fakülte kadrosunda o(kup da diğer bir fakültede ders vermekle görevM öğretimi 
üyelerinin bu ilkime! fakülte kuruluma da katılabileceği belir tmişt ir . 

Buna mukabil profesörlüğe yükseltilme işlemlerimde fakülte kuruluma yalnız profesörler katı
labilecektir. 

Ayrıca, Kurulda fakülte asistanları İle öğren oiler, usulüme göre «seç&kndş temsileileıri! üe tıemsitt 
edileceklerdir. Bunların katılamıyacakian toplantıların özellikleri, ilgili ımıaddelerde açMam-
mıştır. 

Madde 15. — Fakülte Yönetimi Kurulunu düzenlemektedir. Profesörler Kuruiluımıin görevflerin-
den fakülte ikuruluna verilenler dışındaki bütün .görevler Fakülte Yönetim Kuruluma • devre
dildiği oilbetlle madde bu görev ve yetkiyi belirtecek şekilde düzenlenmiştir. Dekam yardımcısı 
seçilen hallerde bunlar da kurula katılacaktır. 

Usulüne göre seçilmiş «asistan tlemsdlciler de b ıı kuruilun üyesid'irler. Bunlarım ikatılaanajyacakları 
toplantılar ilgild madde ile açıklanmıştır. 

Asistanlar dışındaki öğretim yardımcılarını veya öğrencileri iligillendülren konanlarım <görtüşülmje-
sinide buruların temsilcilerinin davet edilerek bil gülerine müracaat 'olummıası gerekli görülmüştür. 

Yönetim kurulu rapıortiörılüğünü ' oya fcatıllmalk sızın fakülte sekreterindin yapacağı açıManımıştır. 
Madde 16. — Dekanın seçimini, .görev ve yet kilerini dü&eml emektedir. 4936 sayılı Kanunun 

8 nei maddesi elsa& alımmaMa beraber, delcanım üç yıl içim seçilmesi, yeniden ısê ilelbdflimıeslı fakat 
bir seçkn geçmedikçe !bdr şahsın iki, dönemde ıı fazla seçilmömesd esası ıgetlirdilmlgitir. Böylece 
hem dekanım görev süresinin kısaflığamıın, luem de aynı şahlsım tiekrar .tekrar ıteiê lm'esıifniln 
sakıncaları önlenmek ojsıtenımnş'tir. 

Dekanlarım görevlerinin .ağırlığı göz önünde tutularak dekan yardumıcısı ıs^dtomesi fimfeânı 
öngörülmüş ve düğer tasuslarda da 'eslki mıâtae nazaran (tereddütleri ömleyicıi hükümler ge r i lmiş 
tir. 
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Madde 17. -— 493*6 sayılı ICanıundıa eksik olan bir sorunu çözmektedir. Üniveriste ve fakül
telere bağlı yüksek okulların organları büinyeısıikı e uygun şekilde düzenlenmel^edir. 

OkuDlarlıa öğretim yapam en'Sititüleırde yüksek okullara aitt esaslara/n loyasen uygulanıması 
öııgörüSlmekt eldir. 

Madde 18. — Öğretim üyelerinin ıgörevleriıni düzenlemektedir. 4936 sayılı Kamumun 2ll nci ve 
25 ned maddelerinde d!açıertiıt ve profesörler için a y n ayrı düzeralonen görevler, tassainda öğretim, 
üyeleri 'arasımda ayıranı yapılinıadıaın bu maki dede düzenlenmiştir. 

Öğretikn üyeleri için asistanların yetişmıele rinıe yardıimlcı olmak, betili saatlerde öğrenci
lerle yailonldaın ilgilenmek görevleri ile ÜniverBİteleııaııa'sı lvuruleaı veya üniversite ve fakülte 
örguıılariinea verilecek görevleri ifa eltmeleri zo ruınluğu bu maddede .açıklanmıştır. 

Madde, Aküne! bendinde öğretim üyelerinin g'örevlerini bilimsel tarafîsızlık ilcinde yerine ge-
ttaıeleriıni âmir Mr hüküm taşımaktadır. Bu esıamıı, üniversite öğretim üyeliği gibii yüksek; 
bir biliikn: payesine ulaşmuş, lâyık görülmüş bilim 'adamlarının bütün davranışlarına hâkim ol-
nıjam gerektiği açıktır. 

Madde 19. — Üniversite doçenti unvananiin ka zajııııkna şartlarını belirtımefcte, dü^eıııleım ektedir. 
Doçent adayınldü. sınava gideceği bildim dalımın satstüi disiplin olanak yer aldığı bilim Ikolu ite ilgili 

bir fakülte veya dengi yüksek öğrenim diplomalı aranmıştır. Böylece doçentlik için müraeaat 
edileni bilim; dalının asli değil bir yaın veya efe d ers olarak yer alldığı bililnı kolumdan alımam dip
loma yeterli isayilmıyaeaktır. Fakülte diploması yanında dengi yüksele okul diplomasının ka
bul edilmesinin sebebi, bâzı yabancı nııenıılekıetle rde aıslıındaı fakülte niteliği taşıyan ' öğretim 
nuüesiseselerinln yükisek okul adını taşımalarıdır. 

Diğer Itaraftam bâzı yabaMcı 'metmleke tilerin noıımal doktora öğrenimi dışında sadece ya
bancılarla açık tuttukları doktora öğreniminin: doçentlik sınavıma girmeye 'yeterli olduğu
num Ümivemiteleiraraisı Kuralca 'kabul edilmesi §ıantı aratnımışltır. Böylece eşitlik sağlanmış ola
caktır. Özellikle Kıbrıs uyruklu Türklere imkân isağlaımafc için doçentlik sınavına gireceklerde 
?Türk uyrukta oiımıa şaırtı iaranıllmaımiıştır. 

Niflıayet doktor unvanını veya tıpta uzman yetkisini 'aldıktan sonra doçentlik «sınavına gir
mek için beklenecek (süre 115 sayılı Kaınuınlaj 4930 sayılı Kanunda yapılan değilşiklifcteın önce 
olduğu gibi ilki yıl olarak kabul edilmiştir. 115 sayılı Kanunla getirilen dört yıllık sürenin 
fazla 'olduğu aradaki uygulamada amlaşıllmış bulunmaktadır, 

Madde 20. — Doçentlik sınavını düzenlemektedir. Doçentlik jürilerinin teşkilinde sübjektif 
davranış ihtimalini bertaraf etmek üzere, jürinin ad çekme suretiyle tesbiti esası kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu madde, 4936 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 3 neti fıkrasında yetersiz bir 
şekilde düzenlendiği için, yabancı memleketlerde alman doçentlik unvanının ne tarzda üniversite 
doçentliğine esas teşkil edeceğini açık hükme bağlamaktadır. 

Madde 22. — Doçentlerin öğretim üyeliğine tâyinini düzenlemektedir. 

Doçentlik unvanının kazanılmasından sonra, yeni doçentler, üniversitelerde görev almak iste
dikleri takdirde, Üniversitelerarası Kurulun, üniversitelerim ihtiyaç vo taleplerini göz önüne alarak 
hazırlıyaeağı listede belirtilen üniversitelerde veya bir üniversiteye bağlı olmaksızın açılmış fakül
telerde görev almak zorundadırlar. Bu suretle doçentlerin belirli üniversitelerde, ihtiyaç fazlası 
olarak yığılmaları önleneceği gibi, yeni kurulan ve kurulacak olan üniversitelerin öğretim kadro
ları da daha çabuk tamamlanmış olacaktır. 

Bir bilim dalında doçent olan şahsın başka bir üniversitede görevlendirilmesi, o bilim dalının 
diğer üniversitelerde bulunmaması dolayısiyle mümkün olmazsa, bu doçentin kendi üniversitesin
de ihtiyaç olduğu takdirde görevlendirilmesi mümkündür. 

Asistan kadrosunda doçentlik sınavını kazananların, sınavı kazanmalarını takiben altıncı ay so
nunda asistanlık kadrosu ile ilişkilerinin kesilmesi esas kabul edilmektedir. Zira, doçent olan bir 
kimsemin ya Öğretim üyeliğine tâyin veya fakülteden, ayrılmak suretiyle asistanlık kadrosunu, ar
kadan gelenlere imkân vermek üzere boşaltması asistanlık statüsünün niteliği icabıdır. Bu durum-
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da olanların yeni üniversitelerde görev almayı düşünmeleri, hem memleket için hem de kendileri 
içlin daha faydalı bir tutum olacaktır. 

Doçentlik kadrosuna atanması yapılmamış olan doçentlerden yararlanma şekli son fıkrada gös
terilmiş âse de, bunlardan yararlanma ancak Üniversitelerarası Kurulun uygun göreceği üniversi
telerde mümkün olabilecektir. 

Madde 23. — ünive'rsite profesörü olabilmek için aranan şart]arı düzenlemektedir. 4936 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesi esas alınmakla beraber şartlarda açıklık sağlayıcı değişiklikler yapıl
mış, profesörlük tezli kanun metnimde belirtil mistir. Doçentlik sınavında olduğu gibi yabancı dil 
sınavıma itiraz imkânı da öngörülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında yabancı memleketlerde elde edilen doçentliğe paralel olarak yabancı 
memleketlerde kazanılan profesörlük unvanının memleketimizde üniversite profesörlüğü sayılabil-
mesi iimkânı düzenlenmektedir. Yurt dışındaki bilim adaimlarımızm yurda dönmelemni teşvik 
edecek Kir hükümdür. 

Madde 24. — Profesörlüğe tâyini düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi esas 
alınmıştır.' Fakülte Kumlunun teklifi üzeıine Senato karan aranmakta ve müşterek kararname 
ile tâyin esası muhafaza edilmektedir. 

Diğer taraftan 4936 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin son fıkrasında olduğu gibi doçent 
kadrosunda profesörlüğe yükseltilme imkânı da düzenlenmektedir. Kadrosuz profesörlerin rektör 
olamama ve kürsü profesörlüğüne seçilemeırne kaydı kaldırılmıştır. 

Madde 25. — Öğretim üyesi seçimi ve profesörlüğe yükseltilmeyi düzenlemektedir. 

Madde 26. — Kanun tasarısında yenilik arz eden hükümlerden bilindir. Öğretim üyeleri için 
kesin bir emeklilik yaşı koymaktadır. Bunun yanında bir taraftan emekli profesörlerin tecrübe 
ve bilgilerinden yararlanmaya devam edilmesini sağlamak, diğer taraftan bu hocaların adalete 
terk edilmelerine engel olmak amaciyle, muayyen şartlarla emekli profesörlerin «Emeritüs Profesör» 
olmaları imkânı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 27. — Unvanların korunmasını düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi 
esas alınmıştır. 

Madde 28. — Üniversite öğretim yardımcılarının tanımını yapmaktadır. 4936 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesi esas alınmakla beraber, bunlara araştırma yardımcısı grupu ilâve edilmiştir. 

Madde 29. — Asistanların tâyininde aranacak şartları düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesine nazaran açıklık sağlayıcı değişiklikler yapılmış, özellikle jürilerin güvenilirliği 
tereddütlere yer bırakmıyacak şekilde düzenlemek istenmiştir. 

Madde 30. — Asistanlığa tâyini düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 38 nei maddesinin 1 nei 
fıkrası esas alınmakla beraber, adayın bölüm veya kürsü kurulunca seçilmesi esası getirilmiştir. 

Madde 31. —Asistanların görevlerini belirtmektedir. 4936 sayılı Kanuna nazaran açıklık 
sağlanmış ve madde tasarının ruhuna uygun şekilde düzenlenmiştir. Aynen öğretim üyeleri gibi 
asistanlar için de üniversite ve fakülte organlarınca verilecek görevleri yapma zorunluğu açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış olan asistanlardan, özellikle yeni üniversi
telerde öğretim görevlisi olarak yararlanılması öngörülmektedir. Böylece bir taraftan söz konu
su asistanların öğretim üyeliğine daha iyi hazırlanmaları, diğer taraftan öğretim üyesi eksikli
ğimin sakıncalarının azaltılması sağlanmış olacaktır. 

Madde 32. — Asistanların üniversite ile ilişkilerinin devam etme şartını düzenlemektedir. 
Süresi içinde doktora yapmama veya doçentlik sınavını başaramama asistanlık görevine son 

verilmesini gerektirdiği gibi, doçentlik çalışmalarına üniversite de devamları gerekli görülmiyen-
lerin de bölüm veya kürsü kurullarının gerekçeli teklifi ile fakülte kurulunca görevlerine son veri-
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lebilir. Bu son hüküm özellikle Tıp fakültelerinin önemle ihtiyaç duyduğu bir hükümdür. Zira 
bu fakültelerde uzmanlık kazanmak için asistan olup da uzmanlığı kazandıktan sonra kadrodan 
ayrılmak istemiyenleriin arkada sıra bekleyenlere engel olmasını önlemek gerekmektedir. 

Madde 33. — Asistanların, geleceğin öğretim üyeleri olarak, fakülteleri kurullarında, bâzı 
toplantılar dışında, oy hakkına sahiibolarak rol almaları yararlı görülmüş ve bu madde getirilmiş
tir. 

Madde 34. — Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerimin statüsünü düzenlemektedir. Araş
tırma görevliliği bu tasarıya getirilen yeni bir müessesedir. Üniversitedeki araştırmalarda kali
teli yardımcı teminine imkân verecektir. Tâyin, yapılacak kadro bulunmaması veya tâyini engel-
liyen başka sebeplerin varlığı ihtimali düşünülerek öğretim görevlilerine ders saati başına ücret 
ödenebilmesi imkânı öngörülmüştür. 

Madde 35. —- Okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerin statüsünü düzenlemektedir. Okutmanların 
tâyinlerinin senatoca yapılması ve kendilerine ders saati başına ücret de ödenebilmesi, keza uz
manların senato kararı ile tâyin edilmesi esası kabul edilmiştir. 

Madde .36. — Yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcılarının tâyinini düzenlemektedir. 
Maddede yabancı uyruklu öğretim üyeleri ile uzmanlardan başka diğer öğretim yardımcıları da 
nazara alınmıştır. 

(Balkanlar Kurulu karan alunmasınm gecikmesi halinde doğacak sakıncaları önlemek üzere 
içişleri ve Millî Eğitim bakanlıkları olumlu mütalâaları ile yetinme imkânı getirilmiştir. 

Madde 37. — Çalışma birimlerini düzenlemektedir. Çalışmaların bölüm veya kürsü içinde ya
pılması ilgili fakülte kurulunun görüşü alınarak Senatoca kararlaştırılacaktır. 

Bununla beraber, bu konuda yapılan çalışmalar bölüm sistemlinin, kürsü sistemine nazaran da
da fazla dışa dönüık, çok daha etoonomik, kişisel tutum ve davranışlara daha az elverişli, aynı uz
manlık dalında bulunan öğretim üye ve yardımcılarının sıkı işbirliğini Öngören ve mümkün kulan, 
birlikte çalışma ruhunu daha fazla besleyici, geliştirici olduğu inancını kuvvetlendirmiş tir. Bu se
beple, mümkün olan bütün hallerde 'bu sisteme geçilmesi tavsiyeye değer bulunmakla beraber, ka
nunla dondurulmuş bir hüküm getirme yerine takdir yetkisi senatolara bırakılmıştır. Hiç şüphesıiz 
senatoların -karar verirken özelikle 3 ncü maddenin (c) bendini dikkate alacağı düşünülmüş bu
lunmaktadır. 

Madde 38. — Tam gün çalışma esasını düzenlemektedir. Öğretim üyeleri ve asistanların, en az 
Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli çalışma süresi kadar bir süre, öğretim, bilimsel araş
tırma, inceleme ve yönetim görevleriyle, üniversite organlarınca veya kanunla verilen diğer gö
revlerin gerektirdiği yerlerde hazır bulunmak zorunda oldukları açıkça 'ifade eidilmiştlir. Günlük 
asgari çalışma süresinin bir bütün halinde hangi saatte başlayıp hangi saatte biteceği, fakültele
rin ve çalışma tarzının üzleliğine «göre fakülte yönetim kurullarımın teklifi ve üniversite yönetim 
kurullarının onamı ile tesfbiıt edilecektir. 

Öğretim üyeleri ve asistanlar bu süre İçinde .görevlerinin gerektirdiği yerlerde hazır bulunacak
tır. öğretim üyeleri ve asistanlar için fbu süre asgari olup, bu süre dışında görev ifası gereken hal
lerde de görev başında bulunması, ezcümle bu süre dışında kalan zamanlarda dâhi kurul toplan
tılarında, komisyon çalışmalarında hazır bulunulması şarttır. 

öğretim üyeleri ve asistanların, resmî çalışma saatleri içinde ücretli veya ücretsiz resmî veya 
özel her hangi bir iş göremiyecdkleri, ek görev 'alamıyacakları, serbest meslek icra edomüyecekleri de 
açıklanmıştır. 

Asistanlar dışındaki diğer öğretim yardımcılarından aylıkla Itâyin olunanlar da yukardaki 
esaslara tabi 'tutulmuştur. Buna mukaibil asli görevi üniversite dışınJda olup ta ücretle üniversitede 
öğretim yardımcılığı yapan öğretim görevlileri, uzmanlar, çeviricilıer, durum-larınm özelliği icabı 
üniversitede tam gün çalışma esasına tabi olmazlar. 

Tam gün çalışma esasına bağlı diğer sorunlar aşağıdaki maddelerde düzenlenmiştir. 
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Madde 39. — Üniversitelerde tam gün çalışma esasının uygulanması halinde, üniversite öğ
retim üyelerinden ruıemieket ihtiyarları için yararlanılması, öğretim üyelerinin başka bir üniver
sitede veya fakültede ders vermeleri, kongre, konferans, seminer ve benzeri ilmî toplantılara katıl
maları, araştırma ve inceleme gezilerinde bulunmaları lüzumunun ortaya koyduğu sorunların ne 
yodda haldedi'lleceği bu maddede düzenlenmiştir. 

Bir öğretim üyesinin görevli olduğu ders, seminer uygulamalı çalışma süresi, üniversitelerarası 
kuralıca öngörülecek öğretim yükü ile belirtilecektir. 

Ünivertise öğretim üyelerinin, asistanların ve İtam gün çalışma 'esasına tabi diğer öğretim yar
dımcılarının üniversiteler dışında resmî bür işle görevlendirilmesi, görevin bir kanunla öngörül
müş olmasına, görevlendirme hususunda Senatoca verilmiş bulunmasına veya görevin yargı orga
nınca istenmesi şartına bağlanmıştır. 

Kongre, konferans, seminer ve 'benzeri toplantılara katılmada, inceleme ve araştı/rma gezisi 
yapmada uygulanacak usul gösterilmiştir. 

Madde 40. — Üniversitelerde tam gün çakşma esasının uygulanmasının, üniversitelerin uy
gulama alanı ile ilgilerini kesmelerine yol açmamasını ve çeşiıtlli sorunlarla karşılaşan resmî veya 
özel kuruluş ve kişilerin üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinden yoksun bırakılmamasını sağlı-
yacak tedbirler bu maddede düzenlenmiştir. 

Üniversite dışındaki kuruluş ve veya kişiler taleplerini üniversite fakülte yetkilileri kanalı ile 
yapacaklardır. Talebedilen ilmî mütalâa proje, araştırma, tahlil, muayene ve benzeri hizmetler 
üniversite içinde veya hiizmetkı gerektirdiği yerde görülecek ve alınacak; ücret döner sermayeye 
gelir kaydedilecektir. Bu hususta uyulacak usul, alınacak ücretle hizmeti yapanlara verilecek üc
retin tabi olacağı esaslar faküliteleriaı döner sermaye yönetmeliklerimde belirtilecektir. 

Madde 41. — Üniversitelerde bümsel denetimi düzenlemektedir. 4936 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesinin son iki fıkrası ile 29 ncu maddesinin son fıkrası göz önünde bulundurulmakla bera
ber denetimin etkili sonuç sağlaması için aşağıdaki yeni esaslar kabul edilmiştir. 

Kürsü ve bölüm raporlarının fakülte kurulu toplantısında görüşülüp, faaliyetin yeterli görü
lüp görülmediğinin oylanması; çalışması yeterli görülmiyen öğretim üyelerinim ve yardımcıları
nın durumunun senatoya bildirilmesi, senatoca kuı-u'lacak bir komisyonda durumun incelenerek 
gerektiğinde ilgiliye disiplin cezası verilmesi esasları getirilmiştir. 

Hakkında iki defa yetersizlik kararı alınan bir öğretim üyesi veya yardımcısının görevden ayrıl
mış sayılacağı kabul edilmiştir. Bu hususta senatonun üçte iki çoğunlukla karar vermesi aranmış
tır. 

Senatolar, ayrıca diğer bilimsel denetim esasları koymaya yetkili kılınmışlardır. 

ıMadde 42. — Başka açıdan denetimi sağlamak için, üniversite doçentliği ve üniversite profe
sörlüğü unvanlarının verilmesine ilişkin jüri ve komisyonlarca hazırlanan kişisel ve ortak rapor
ların birer örneğinin dileyen adaya verilmesi ve fakülte kütüphanesinde bulundurulması esası 
getirilmiştir. 

Madde 43. —̂ Yeni üniversitelerin ve fakültelerin kurulması ve ilk tâyin konularını düzenle
mektedir. 

Yeni üniversiteler ve fakülteler kurulması ancak yüksek öğretilm plânlaması çerçevesinde müm
kün olaeaktfir. 

Madde 44. — Yeni üniversiteler ve fakültelerin faaliyete geçmesi için aranacak şartları be
lirtmektedir. Biri profesör olmak üzere en az yedi öğetilm üyesi en az 'iki yıl için görevlendirilmiş 
bııhîftffiadıkça bir fakültenin faaliyete geçemiyeeeği, ilki fakülte faaMyete geçmedikçe de bir üniver
sitenin kuruluşunu tamamlamış sayılmıyacağı esası kafbul edilmiştir. 
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Madde 45. — Yeni kurulan fakültelerin ve üniversitelerin organlarını düzenlemektedir. 
Bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerin durumu ayrıca düzenienmiştir. 
Nihayet bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerle bir fakülte kurulunda en az '.beş profesör 

bulunmadığı hallerde profesörlüğe yükseltilme işlemleri üniversitelerarası kurulun görevlendirece
ği ünivertise ve fakültelerce yürütülecektir. 

Madde- 46. —• Yeni üniversite ve fakültelerin öğretim üyesi ihtiyacı her yıl: üniversitelerarası 
kurulca tesbit edilecek ve bu ihtiyacın İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulu üniversitelerle, geliş 
maş diğer üniversitelerden hangi oranda karşılanacağı da üniversitelerarası kurulca kararlaştırı
lacaktır. 

Her üniversite senatosu, kendime tahsis edilen kontenjanı karşılamak üzere öğretim üyelerini 
ikişer yııl süre ile re'sen görevlendirecektir. Muvaf akala bağlı olmıiyan bu görevlendirmenin bir si
mya bağlanması bir öğretim, üyesinin yedi yıl geçmedikçe ve sıra tamamı! anmadıkça tekrar görev
lendirilmesi esasları kabul edilmiştir. Keza bir öğretim üyesinin görevlendirüebülmesi için bağ
lı -bulunduğu fakültede söz konusu bilim dalında binden çok öğretim üyesinin bulunması ve geri 
kalan öğretim üyelerine düşecek ders, seminer veuygulaımalı çalışma yükünün her (iğretimi üyesi 
için haftada belli bir saati aşmaması şarttır. 

Muvafakatle kadro nakli, öğretim görevlisi tâyini veya derslle görevlendirme imkânları da ay
rıca mevcuttur. 

Madde 47. — Yeni kurulacak üniversiltelere öğretim üyesi yetiştirilmesini düzenlemektedir. Yeni 
üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacımı karşılaıinada en önemli kaynağı İm rejimle yetiştirilecelkler 
teşkil edecektir. 

Madde 48. — Yeni üniversite ve fakültelerin kurulduğu bölgelerin ortaya koyduğu malırumil-
yet durumu göz önünde tutularak bu üniversite veya fakültede sürekli görev ifa edenlere verile
cek yeni üniversiteler hizmet ödeneğimin tesbit edilmesi -öngörülmüştür. Bu ilnıkân -mahrumiyelt böl
gelerine gitmeyi teşvik edecektir. Ödeneğin miktarı her bölgenin özelliğine göre kanunda tesbit 
edileceği ilcim bir esneklik de sağlanmış olacaktır. 

Madde 49. — 'Rektörlük ve fakülte örgütlerini düzenlemektedir. .Madde ile yeni müdüılüklcır 
ihdası imkânı tanınmıştır. Ayrıca bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerle, bağlı olduğu üni
versitenin (bulunduğu şehir dışında kurulan fakültelerde hesap ve muhasebe bürosu ihtiyacımı kar
şılayacak bir hüküm getirilmiştir. 

Üniversitelerin gerekli sözleşmeli personel ihtiyacının, genel hükümler çerçevesinde karşılan
ması da öngörülmüştür. 

Madde 50. — Mıemıır ve diğer gör velilerin tâyin esaslarını düzenlemektedir. 

Madde 51. — Mıemur ve diğer görevlilerin özlük haklarına değinmektedir. 
Madde 52. — Üniversitelere öğrenci alınışında göz önünde bulundurulması gereken esasları be

lirtmekte ve üniversite öğrencisinin tanımımı yapmaktadır. 

Madde 53. — Öğretim kademeleri, yatay ve dikey geçiş esasları, aynı meslek ve bölüm dalların
da eşit öğretimin sağlanması düzenlenmektedıir. 

Madde 54. —• Her öğrencinin talbi olacağı âzami öğretim süresini belirtmektedir. Bu süre normal 
öğretim süresinin bir buçuk katıdır. 

Kaynakların en etkili şekilde kullanıliması ve fırsat eşitliği ilkelerinim bir aksi olarak bu mıad-
de getirilmiştir. Bir üniversiteye öğrenim yapmak dışımda bir düşünce ile girilemiyeceği gibi bir 
üniversitenin de, imkânları sınırlı bir ülkede, öğrencilerini istedÜIkHeri sürece barındırma hakkı 
yokitur. Bu, başkalarının hakkına tecavüz olduğu kadar, akademik seviyenin de düşmesi sonucunu 
verir. 

(Bu madde ile /getirilen sınırlı sürenin meşru ve makbul sebeplere dayalı istisnaları yönet
melikle gösterilecektir. Âzami sürede öğrenimlerini tamamlıyacafc olanlarım da bu süreyi doldur
malarını beklemielk, zaman israfımdan öte bir anlam taşımıyacaktır. 
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Madde 55. — Bu madde, öğrencilere üniversitelerince malî yardımlarda bulunulmasını öngör
mekte ve DeVlet adına okutulacak öğrencilerle ilgili 'bâzı esasları getirmektedir. Bu öğrencilerden, 
emsaline göre dalıa 'üst giriş pııvam, sağlık raporu, belli sürede öğrenimi bitirme gibi özel şartlar 
istenebilecektir. 

Madde 56. — Bu madde ile, öğrencilerin bedenî, fikrî ve ruhî gelişmelerinin dengeli bir şekilde 
sağlanabilmesi için, kavuşturuia«bil<ecekleri çeşitli imkânlar açıklanmaktadır. 

Ayrıca, üniversitelerin bu imkânları sağlamada, bir plâna göre işbirliği yapmaları önerilmek
tedir. 

Maldde 57. —. ]>ers kitapları ve teksirlerini öğrencilere ucuz şekilde sağhyaeak esaslar getiril
mektedir. 

Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretini üye ve yardımcıları kendi hesaplarına 
bastı ramı'yacaklıa rdır. 

Madde 58. — öğrencilerin fakülteleri kurullarına iki temsilci ile ve oy hakkına saJıibolarak ka
tılabilmelerine imkân tanınmaktadır. 

Ancak soçiımin usulü, temsilcilerin nitelikle m, katılmanın uygun görülmediği toplantıların 
özellikleri maddede yeteri açıklıkla düzenlenmiş ve ayrıca diğer hususların yönetmeliğe bağlanma
sı önerilmiştir. 

Madde 59. — Disiplin konusunda uygulanacak esasları belirtmektedir. 
Madde 60. — Öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına verilecek disiplin cezalarını belirt

mektedir. 
Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi hükmü göz önünde tutularak düzenlenmiştir. 

Madde 61. — Disiplin soruşturması usulünü düzenlemektedir. 
Disiplin soruştıırmaısınm öncelikle ve gecikti bilmeksizin yapılacağı ve karara bağlanacağı; bu 

hususu sağlamaktan soruşturucu ve dekan veya rektörüm birlikte sorumlu olacağı açıklanmıştır. 
Madde 62. — Disiplin cezalarına itiraz usulü belirtilmektedir. Senatonun ceza verime mercii ola

rak aldığı disiplin kararlarına -karşı Üniversitelerarası Kurula itiraz imkânı öngörülmektedir. 
iMadde 63. — Memnuların disiplin işlerini düzenlemektedir. 

Madde 64. — Öğrencilerin disiplin işlerini düzenlemektedir. 
Disiplin suçunun işlendiği yere göre kovuşturma yapmakla dekan veya rektör, ceza vermeye de 

fakülte veya üniversite yönetim 'kurulu yetkili kılınmaktadır. 4936 sayılı Kanunda üniversite yöne
tim kuruluna böyle bir yetkinini öngörülmemiş, olması, tatbikatta önemli aksaklıklara yol açımıştır. 

Madde 65. Üniversite öğretim üyelernin öğretim yardımcılarının ve diğer memurların görev
leri dolayısiyle ya da görevlerini yaptıkları sıra la işledikleri suçlar içıin ceza soruşturma usulünü 
düzenlemektedir. 

Madde 66. — Bu madde, üniversitelerin görevlerini gereğince yapabilmeleri için ve bu görevle
rin yerine getirilmesinin engellenmesi veya önlenmesi hallerinde organları 'bütün güvenlik tedbir
lerini almakla yükümlü kılmaktadır. 

Bu tedbirler arasında, zabıta kuvvetlerinin davıeti de yer almakta olup, bu takdirde zabıtanın 
da derhal müdahale etmesi hükme bağlanmış bulun inaktadır. Böylece tereddüt veya kararsızlık hal
leri önlenmiş, mekanizma etkili bir şekilde dşler hale getirilmiştir. 

üçüncü paragraf zabıtanın üniversitelerde suçlanın ve suçluların kovuşturulması için yapacağı 
teşelbbüslere üniversite özerkliğinin bir engel teşkil etmediğinin ve bu teşebbüsler için özel dav e/t 
veya izne gerek bulunmadığının ifadesi olarak yer almıştır. , 

Madde 67. — Fakültedeki kamu hizmetlerinin görülmesinin imkânsazlaştığı haillerle iç düzeni 
korumak için fakültenin kapatılması veya çalış nalların tatili usulünü ve süresini düzenlemektedir. 

Madde 68. — Üniversitedeki kamu hizmetinin tamamen veya kısmen imkânsızlaştığı hallerde 
iç düzeni korumak için üniversitenin kapatılması veya çalışmaların tatili usulünü ve süresini dü
zenlemektedir. 
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Madde 69. — Üniversitelerle onlara bağlı kurum ve kuruluşlarda veya bir üniversiteye bağlı 
olmıyan fakültelerde öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üni
versite organlarınca alman tedbirlere ve kapatma kararma rağmen bir ay içinde giderilememesi 
yahut ilgili üniversite senatosunca talebedilmesi halinde Bakanlar Kurulunun idareye el koyması 
imkânını düzenlemektedir. 

Bu, Anayasanın 120 nci maddesinin düzenlenmesini emrettiği önemli bir konudur. 
Bu hususta sıkıyönetim kararı alınmasına benzer esaslar konulmuştur. 
Madde 70. — Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkilerini düzenlemektedir. 
Bu yetkiler, üniversitelerde yönetimle görevli olanların bu görevlerine son verebilmek, yenile

rinin seçimini istemek, seçimlerin yapılmaması halinde re'sen seçim yapmak; el koymayı gerek
tiren durumun doğmasına sebebolanları tesbit ve bunlar hakkında gerekli disiplin ve ceza kovuş
turması yapmak, gerekli görülenleri kovuşturma sonuçlanıncaya kadar veya kovuşturma sonucu
na göre görevlerinden uzaklaştırmak; üniversiteleri kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli 
olarak kapatmak; gerekli görülen öğrencileri kuruma devamdan men etmek; olayların failleri
ne disiplin cezası verilmesini yetkili organdan istemek veya re'sen vermek şeklinde özetlenebilir. 

Böylece hükümetler üniversitelerde çalışma düzeninin bozulmasını ve anarşik bir ortam yaratıl
masını önliyecek yetkilerle donatılmış olmaktadır. 

Madde 71. — Üniversitelerin tabi olacağı malî hükümlerin genel esaslarını belirtmektedir. An*», 
yasanın 120 nci^ maddesi gereğince, üniversitelerin bütçeleri genel ve katma bütçelerin bağlı oî 
duğu esaslara uygun olarak yürürlüğe konulacaktır. Bu arada üniversitelerin yatırım bütçelerini* 
Yüksek öğretim Kurulunca hazırlanan genel plân esaslarına uygun olması şartı getirilmektedir. 

Madde 72. — Üniversitelerin gelir kaynaklarını belirtmektedir. 
Madde 73. — Üniversitelere tanınan malî kolaylıkları düzenlemekte öğrencilerden alınacak üc

retlerle haraların tahsil esaslarını belirtmektedir. Üniversitelere bağış yapılmasını teşvik edecek 
tedbirler de, bu kolaylıklar arasında öngörülmüştür. 

Madde 74. — Üniversitelere verilecek döner sermayeyi ve bu işletmelere tanınan muafiyeti be
lirtmektedir. 

Madde 75. — Üniversite öğretim üyesi ve yardımcılarının özlük haklarının, bu kanunda belir-
tilmiyen yönleri ile Üniversite Personel Kanununda düzenleneceğini hükme bağlamaktadır 

Madde 76. — Üniversiteden çeşitli sebeplerle ayrılanların dönüşleri konusunu düzenlemekte
dir. 4936 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi esas alınmıştır. 

Madde 77. — Üniversite yönetici organlarının seçim zamanını düzenlemektedir. îşe daha iyi 
alışabilmeleri imkânını artırmak için seçim zamanı yaz tatilinden önceye, Haziran ayma alınmış
tır. 

Madde 78. — Çeşitli kurul, jüri ve komisyonlarda oyların nasıl verileceğini düzenlemektedir. 
Organ kararlarının yetkisiz kimselerce açıklanmasmdaki sakıncalar dolayısiyle 3 ncü fıkra getiril
miştir. 

Madde 79. — Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının siyasi partilere üye olmaları halinde 
doğabilecek sakıncalar göz önünde tutularak ve Anayasada bu konu ile ilgili olarak yapılan de
ğişiklik dikkate alınarak bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 80. — Protokol işlerini düzenlemektedir. 
Madde 81. — Sicilleri düzenlemektedir. 
Madde 82. — izinleri düzenlemektedir. 
Madde 83. — Yürürlükten kaldırılan kanunlarla 6594, 6990 ve 892 sayılı kanunların hangi 

hükümlerinin yürürlükten kaldırıldıklarını belirtmektedir. 4936 sayılı Kanunla maddede belirtiler. 
ek ve tadillerinin, yeni kanun muvacehesinde ve bu kanunun hazırlanış sebebi karşısında yürür
lükte kalmamaları gerekli ve maddede belirtilen diğer kuruluş kanunlarının da, bu kanuna ay
kırı hükümleri itibariyle yürürlükte kalmaları gereksiz görülmüştür. 

Madde 84. — özel bir statüye sahip bulunan Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin bu kanunun 
hangi hükümlerine tabi olacağının tesbiti ayrı bir konu sayılarak bu madde getirilmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrası, 1482 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Boğaziçi Üniversitesine bu 
kanunla tanınmış olan geçiş döneminin teyidi niteliğindedir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kazanılan unvanların saklı oldu
ğunu açıklamakta, doktor unvanını veya uzman yetkisini kazanmış asistanla? ile kadrosuz do
çentler için intibak hükümleri koymaktadır. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte öğrenci bulunanlarım, müktesep 
haklarını dikkate alarak âzami öğrenim süresine intibakını düzenlemektedir. 

Geçici madde 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte yönetim organlarında görevli olanların 
yeni kanuna intibaklarını ve yeni ihdas edilen görevlere yapılacak seçimlerin, zamajıını düzenler 
mektedir. 

Geçici madde 4. —. Yüksek öğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul üyeliği için yapıla
cak ük seçimlerin zamanını düzenlemektedir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerle, değiştirilmeleri bu ka
nun gereği olanların yeniden düzenlenmeleri için yeterli bir süre verilmektedir. 

Geçici madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında işleri olan öğretim 
üyelerinin tam gün çalışma esasına geçişleri için tanınan intibak süresini düzenlemektedir. 

Geçici madde 7. — Kürsü profesörlerinin bölüm ve kürsülerin yönetim ve çalışmaları yeni esas
lara bağlanıncaya kadar görevlerine devamlarını öngörmektedir. 

Geçici madde 8. — Üniversite Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, öğretim üye ve öğ
retim yardımcılarının aylık, ücret ve ödenekleri bakımından mevcut rejimin devamı zarureti ile 
bu madde getirilmiştir. 

Geçici madde 9. — Asistan ve öğrenci temsilim bütünüyle işler hale gelmesinin bu uygulama-
ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe konulması üzerine uygulamaya geçiş tarihinin üniversitelera
rası kurulca tesbitini öngören bu madde, kanunun bütünüyle işler hale gelmesinin bu ygulama-
nın başarısını artıracağı düşünülerek getirilmiştir. 

Madde 85. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 86. — Yürütme maddesidir. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 8 . 1 . 1973 

Esas No. : 1/622 
Karar No. : 7 

Yüks&k Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan üniversiteler kanunu tasarısı Millî 
Eğitim Balkanı ve meımldketimizde mevcut üniversite rektörlerinin iştiraıkiyle tetkik ve müzakere 
©dildi. 

Tasarının tümü üzJerinde yapılan uzun görüşmelerden sonra tasarı metninin tetkikine geçilmiş
tir. Aşağıda izah edeceğimiz gerekçelerle tasarı metninde yaptığımız değişikliklerle beraber, ta
sarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

'MADDELEEİN GEREKÇESİ 

1. — Tasarının 1 ııci maddesinde yapılan değişiklikle, yüksek öğretim, eğitim sistemimizin bir 
parçası olarak, kendine özgü bütünlüğü içinde ele alınmıştır. Bir kamu hizmeti olan yüksek öğre
tim, üniversite ve üniversiteye bağlı kurumlar ile 'diğer yüksek öğretini kurumları tarafından yü
rütülecektir. Bu ilke, yüksek öğretim veren bütün 'kuruluşların üniversiteye dönüştürüleceği, çeşit
li yüksek öğretim (kurumlarının aslî fonksiyonlarından uzaklaştırılacağı anlamını taşımamaiktadır. 
Amaç, yüksek öğretim kurumları arasında, bir bütünlük içinde, yüksek öğretimi plânlamak, düzen
lemek, koondone etımök; üniversitenin rol ve önemini, daha belirli bir hale getirmektir. Ayrıca, 
memleketimizin ekoımoımik, sosyal, kültürel şartlan, uzun dönemli kalkınmanın hedefleri, Millî Eği
tim Temel Kanun tasarısında yer alan ilke ve görüşler göziönünde bulundurulmuştur. 

2. — Tasarının 2 inci maddesi, aynen /kabul edilmiştir. 
3. — Tasarının 3 ncü maddesinin (b) fıkrasında; 
Üniversitelerin, öğrencilerini millî tarih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdetlerime bağlı, milli

yetçi, bilim ve uzmanlık dalları için iyi hazırlanmış, sağlam düşünceli kişiler olarak yetiştirmele
rini sağlamak nedeniyle değişiklik yapılmıştır. 

4. — Tasarının 4 ncü maddesi; 
Değiştirilen birinci maddeye uygun olarak, yüksek öğretim kurulunun, yüksek öğretimin bü

tünlüğü anlayışı içinde hareket etmesini temin etmek irin değiştirilmiştir. 
5. — Tasarının 5 nci maddesi; 
Yüksek öğretimin bütünlüğü ilkesine uygun olarak, yüksek öğretim kurumları arasında sağla

nacak koordinasyonu daha etkili biçimde düzenlemek için yüksek öğretim kurulu üyeleri arasına, 
resmî yüksek öğretim kurumlarımdan bir temsilcinin katılmasını temin etmek; 

Millî Eğitim Bakanlığında, genel sekretere bağlı olarak, kurulun görevini kolaylaştırmak' ve 
gerekli araştırma, inceleme, plânlama çalışmalarını yürütmek üzere yeteri kadar uzıman bulundur
mak; 

Yüksek öğretim kurulunun çalışma usulünü bir yönetmelikle sağlamak için değiştirilmiştir. 
6. — Tasarının 6 ncı madde sinde; 
Yüksek öğretim kuruluna; üniversitelerin senatolavmca tespit edilecek eğitim gücü esas alı

narak ve en verimli çalışma şekli gözönünde bulundurularak öğretim üye ve yardımcılarının kad-
rolarmdalki fazlalıkları önlemek ve öğretim üye ihtiyacını üniversiteler arasında dengeli' şekilde 
düzenleme yetkisini vermek; 

Yüksek öğretim kurumları arasında eğitim - öğretim, ders programlarının esasları, sömestr 
sayı ve süreleri, öğrencilerden alınacak ücret ve harçlar konusunda birlik ve beraberliği sağla
mak, öğrencilerin kurumlar arasında yatay ve dikey geçişlerini 'kolaylaştırmak; 
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Kalkınma Plânının öngördüğü araştırana konuları ile özel araştırma fonlarının üniversitelerarası 
kurulla işbirliği yapılmak suretiyle üniversitelere dağılımını sağlamak; 

Uluslararası bilimsel (kuruluşlara katılacak millî komiteleri kurmak ve denetlenıeık bakımın
dan değişüklik yapılmıştır. 

7. — Tasarının 7 nci maddesinde; 
Anayasanın değişen 120 nci maddesi gereğince Devletin üniversiteler üzerindeki denetim ve 

gözetimini temin etmek ve Anayasaya aykırı olarak üniversite denetleme kurulunda, görevlendiri
len Yargıtay Başkanı, Yargıtay Başsavcısı, Danıştay Başkanı, Danıştay Başkanunsözoüsü kuraldan 
çıkarılarak yerlerine eski rektörlerden üç kişi, CYLillî Güvenlik Kurulunun seçeceği bir üye, Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı konmak suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

8. — Tasarının 8 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
9. — Tasarının 9 ncu maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
10. — Tasarının 10 ncu maddesi; 
Bu kanuna tabi olan ve olmayan üniversite ayırımını ortadan kaldırmak, bütün üniversitele

rin yetkili organlarını üniversitelerarası kurulda temsil etmek, kurul başikanmm üç yıl geçmeden 
tekrar seçilemeyeceğini tespit etmiek ve maddeye açıklık getirmek bakımından değiştirilmiştir. 

-•Mm 

11. — Tasarının 11 nci maddesinde; 
Senatonun daha verimli çalışabilmesi için her fakülte kurulunun kendi üyeleri arasından seçe

ceği ikişer profesör yerine birer profesör seçilmesi ve üniversite genel sekreterinin senato ra
portörlüğünü, yapması uygun görüldüğünden değişiklik yapılmıştır. 

12. — Tasarının 12 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
13. — Tasarının 13 neü madıdesd; 
Be ki ör seçiminde her üniversitenin bütün öğretim üyelerinin seçime katılmalarının sağlanma

sı, rektör adaylarının çalışma programı ve biyografilerini venmek suretiyle rektör seçimi yapacak 
öğretim üyelerince yalandan tanııvmalarınm tenin edilmesi ve reûct'örim her öğretim yılı sonunda 
yüksek öğretim kuruluna üniversitenin işleyişi hakkında rapor vermesi, bu suretle faaliyetlerini 
bildirmesi amacıyle değiştirilmiştir. 

14. — Tasarının 14 ncü maddesinde; 
Asistan ve öğrenci temsilcilerinin son zamanlarda Batıda ve memleıketimizde(ki uygulamalar 

da gözönünde bulundurularak, ancak fakülte kurulu karar verdiği takdirde, kendileriyle ilgili ko
nularda ve gereken hallerde fakülte kurulunda dinlenmeleri uygun görüldüğünden, bu yönde de
ğişikli!'*; yapılmıştır. 

15. — Tasarının 15 nci maddesinde yapılan değişiklikle : 
Yulardaki .maddedeki değişikliğe paralel olarak bir asistanın kurul üyesi olarak yönetim ku

ruluna katılması öngörülmüş, ancak; bu temsilcinin öğretim üyelerine ait konularda konuşma ve 
kararlara -katılması sakıncalı bulunmuştur. Bununla beraber öğrencilerin yazılma, çıkarılma, dersle
re intibafk ve sınıflara ait işlemleri hakkında fakülte kurullarına itiraz hakkı tanınmıştır. Fakül
te yönetim kuruluna da bütçeyi hazırlama ve ödcndkleri dağıtma görevi verilmiştir. 

16. — Tasarının 16 nci maddesinde; 
Dekanın, fakültenin durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermesi esası getirilerek değişik

lik yapılmıştır. 
17. — Tasarının 17 nci maddesi; 
2 tıei maddeye paralel olarak yüksak okul kelimelerinden sonra «okul» kelimesi konularak de

ğiştirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin imtihanlarına ait işlemler haikkında yüksek olkul ve okul yöne
tim kurulunca takdire bağlı karar verilmesi yerine kesin karar verme yetkisi getirilmiştir. 

18. — Tasarının 18 nci maddesinde; 
Kadrolu öğretim üyesi yanında sözleşmeli öğretini üyeliği de ihdas edilmiş ve maddeye sözleş

meli kelimesinin ilâvesi uygun görülmüştür. 
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19. — Tasarının 19 ncu maddesinden; 
«Türk vatandaşı olma» ve «Devlet memurlarında aranan genel şartlardan» kelimeleri çıkarılmış-, 

başlığa uygun olarak bu kelimeler tasarının 22 noi maddesine eklen/mişjtir. 
Bilim doktorasını yapmış veya uzmanlık yetkisini kazanmış bulunanlardan ayrıca yüksek öğre

nim diploması istemek lüzumsuz görüldüğünden bu konu ile ilgili ibareler maddeden çıkarılmıştır. 
DoKtor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış olanların doçentlik sınavına girebilmeleri 

için konan 2 yıl az bulunmuş, bu müddet 4 yıla çıkarılmıştır. 

20. Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı «doçentlik sınavı yılda bir defa 
yapılır.» Hükmü «yılda iki defa yapılır» şeklinde değiştirilmiştir. 

21. Tasarının 21 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
22. Tasarının 22 ndi maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 
(Doçentlik unvanını kazandıktan sonra üniversitelerde çalışmak isteyenlere, tâyinleri için, 

Yüksek Öğretim Kurulu açık bulunan doçentlik kadrolarını gösterecek; gösterilen (kadrolara mü
racaat etmeyen veya tâyin edildikleri halde, göreve başlamayan doçentler istifa etmiş sayıla
caklardır. 

Ancak; kendilerine açık kadro gösterlilmeyen doçentlerin, kendi asistanlık kadrolarında görev
lerine devamları mümkün olabilecektir. Bu suretle Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki üniversite 
ve fakültelere öğretim üyesi gönderme imkânı hâsıl olacaktır. 

Doçentlerin tâyini ile ilgili, tasarının 19 ncu maddesindeki şartlar, bu maddeye ilâve edilmiş
tir. 

. 23. Tasarının 23 ncü maddesinde; 
17 nci maddede yapılan değişikliğe paralel bir şekilde profesörlerin de sözleşmeli olarak çalış

malarına imkân vermek için gerekli değişiklik yapılmıştır. 
24. Tasarının 24 ncü maddesinde; 
Yüksek Öğretim Kurulunun görevlerine paralel olarak senatolarca tespit edilecek ideal kad

rolarda açık (bulunan veya açılacak profesörlük kadrosuna tâyin yapılması ve bu suretle profesörle
rin yeni açılacak üniversitelerde görevlendirilmeleri için gerekli değişiklik yapılmıştır. 

25. Tasarının 25 nci maddesi, aynen kabul edilmiştlir. 
26. Tasarının 26 nci maddesi ve başlığı; 
Profesörlük emeklilik yaşının 68 olarak kabul edilmesi sebebiyle emerutüs profesörlüğe gerek 

duyulmadığından, değiştirilmiştir. 
27. Tasarının 27 nci maddesi; 
Maddeye açıklık kazandırılması ve Türk Ceza Kanununa atıf yapmak suretiyle daha hukukî 

bir ifade tarzı getirilmesi bakımından değiştirilmiştir. 

28. Tasarının 28 noi maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
29. Tasarının 29 ncu maddesi; 
aşağıdaki nedenlerle değiştirilmiştir: 
a) Üniversitelere tâyin edilecek asistanların görev alacakları bilim dalında doktora veya tıpta 

uzmanlık diploması almış elmaları şart koşulmuştur. Böylece bu tasarıyle yeni ve çok faydalı bir 
müessese getirilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki ; 32 nci maddedeki değişikliğe uygun olarak üniver
site veya yüksek okul mezunları doktora yapmak veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmak istedik
leri takdirde her üniversite bünyesinde yeni açılacak olan lisans üstü okullarında öğrenime de
vam edecekler; başarılı olanlar arasından sınavla asistan seçilecektir. Bu suretle hem üniversitele
rin bilimsel çalışmaları gelişecek, hem de asistanlar daha çok aday arasından secjilecek; Devlet 
idaresine yeteri kadar uzman yetiştirilmiş olunacaktır. 

b) Fakülte kurulunca asistan adayları iki misli olarak gösterilecek ve yapılacak bilimsel sı
navda bölüm ve kürsü başkanları jürinin tabiî üyesü olacaklardır. 

c) Tasarının 64 ncü maddesindeki disiplin cezası almamış olmaları hükmü yanında komü
nizmle ilgili herhangi bir fiil ve harekete ismi karışmamış öğrenciler asistan olabileceklerdir. 
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d) Yabancı uyruklu asistanlar, kendilerine burs temin edilmesi halinde diğer şartları '1 x haiz 
iseler asistanlığa alınabileceklerdir. 

e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dallanmlaki özellikler dikkate aJtaaak üzere üniversite
ler arası kurul karan ile (a) fıkrasındaki şartlar araumayabüeeektir. 

30. Tasarının 30 ncu maddesi; 
Yukardaki maddeye uygun olarak, bölüm Teya kürsü başkanınca gösterilecek asistan adayla

rının, Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve üniversite Yönetim Kurulunun onamı üzerine rektör 
tarafından iki yıl için tâyin edilmelerini sağlamak ve her defasında 6 ayı geçmemek şartıyle iki de
faya mahsus olmak üzere tâyinlerini yenileyebilmek, tâyinleri yenilenmeyen asistanların ilişkile
rini kesmek amacıyle değiştirilmiştir. 

31. Tasarının 31 nci maddesi; 
Asistanlar için bir görev yönetmeliğinin hazırlanması, asistanlara üniversite içinde ve dışın

da biç bir iş verilmemesi amacıyle değiştirilmiştir. 
32. Tasarının 32 nci maddesi ve başlığı; 
Yukarıdaki maddenin sistemine uygun olarak doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliğini ve bu 

öğrenciliğe devam etme şartlarını yeni olarak getirdiğinden, bu öğrencilerin, Bakanlıkların veya 
kurumların tahsis edeceği burslardan veya kadrolardan faydalanmalarını maaşlı izinli sayılmala
rını, üniversite senatolarmca asistan kadrolarının igeçiei olarak sözlleşmeli doktora öğrencilerine 
tahsis edilmesini bu arada devam şartlarını ve müddetlerini düzenlemek suretiyle tedvin edil
miştir. 

33. Tasarının 33 ncü maddesi; 
Asistanların Fakülte Yönetim Kuruluna bir temsilciyle katılmaları hususunu yukardaki mad

delerde yapılan değişikliğe uygun hale getirecek şekilde yeniden düzenlenmiş, fakt fakülte kuru< 
luna asistanların temsilcisinin katılması uygun görülmemiştir. 

34. Tasarının 34 ncü maddesinde; 
Öğretim görevlilerinin görevlerine devamlarının gerekip gerekmediği hususunun iki yılda bir 

ilgili kurumlarca yeniden gözden geçirilmesi uygun görüldüğünden, araştırma görevlilerine kad
ro veya sözleşme ile çalışma imkânı verilmesini sağlamak için değişiklik yapılmıştır. 

35. Tasarının 35 nci maddesi; 
Uzmanların görevlerine devam etmelerinin gerekip gerekmediği hususunda ilgili kurullara 

yetki imkânı vermek için değiştirilmiştir. 
36. Tasarının 36 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
37. Tasarının 37 nci maddesi; 
Üniversite içindeki çalışmalarda bölüm esasına ağırlık verilmek, kürsü ve bölümün tanımı ya

pılmak, görevleri belirtilmek; ayrıca bölüm ve kürsülerin kurulması, kaldırılması halinde ya
pılacak işlemlerle ilgili hükümler getirilmek suretiyle değiştirilmiştir. 

38. Tasarının 38 nci maddesi; 
Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
a) Öğretim üyeleri ve asistanlar, en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan günlük ça

lışma süresi kadar bir süre çalışacaklar ve görevleri başında bulunacaklardır. 
b) Mesai saatleri içinde kontrol mekanizması kurulmuş, görevden izinsiz ayrılanlar için bâa 

müeyyideler getirilmiştir. 
c) Eesmî çalışma saatleri dışında serbest mesleklerini icra etmek isteyen öğretim üyelerini, 

üniversite tazminatı, yan ödeme ve buna benzer imkânlardan faydalandırmama cihetine gidil
miştir. 

d) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu hakkındaki Kanun hükümleri saklı tutul
muştur. 

39. Tasarının 39 ncu maddesi 40 nci madde, 40 nci maddesi de 39 ncu madde olarak, kanuı 
tekniği ve maddelerin birbirleriyle ilgisi dikkate alınmak suretiyle değiştirilmiştir. 
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Tasarının yeni şekliyle 39 nen maddesinde; 
Üniversite üye ve yardımcı asistanlara, Üniversite dışından talebedilen ilmî mütalâa, proje, 

araştırma gibi hizmetlere cevap verme imkânı taımmış ve geliri döner sermayeye yatırılmak üze
re, gelirden bir kısmının ücret olarak verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca döner sermayeye büyük kat
kıda bulunanlara da prim verilmesi öngörülmüştür. 

40. — Tasarının değiştirilmiş şeklindeki 40 nci maddesiyle, 
a) üniversite hesabına yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 3 aya kadar gündelik 

ödenmesi, üç aydan sonra kendilerine dışardan burs temin ediLmemişse, nraaşlaınnın transferi; dışa-
nıdan burs temin edilmişse görevlendirildikleri sıra zarfında maaşlı izinli sayılmaları esası getiril
miş, 

1>) Asistan veya tıpta uzmanlık yetkisini kazananlara burs temin edilmişse maa§lı izinli sa
yılma imkânları saptanmış, 

c) Yurt dışına gönderilme, esasının bir yönetmelikle tespiti ille; yurt dışında kalma süresinin 
fakülte kurullarınca tespit edilme esasına göre değiştirilmiştir. 

41. — Tasarıann 41 nci maddesine; 
öğretim üyelerinin bilimsel denetimi, yapılan değişiklikle bir müeyyideye bağlanmış; fakülte 

kurulunca yeterli görülmeyen öğretim üye ve yardımcıları hakkında uyguılanacak cezaların hüküm
leri saptanmıştır. Ayrıca, üniversitelerarası kurul ile senatolara, başka idari1 ve bilimsel denetim 
esasları getirme yetkisi verilmiştir. 

42. —• Tasarının 42 nci maddesi'; 
Doçentlik jürileri ve profesörlük komisyon raporlarının fakülte kütüphanesinde bulunduru

lur hükmü sakıncalı görüldüğünden, fakülte dekanlığında bulunur şeklinde değiştirilmiştir. 
43. —• Tasıarının 43 ncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
44. — Taşanının 44 ncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
45. — Tasarının 45 nci maddesinde; 

• Son fıkraya «müştereken» kelimesi ilâve edilerek değişiklik yapılmıştır. 
4'G. — Tasarının 46 nci maddesi; 
Gelişmiş üniversitelerden diğer üııiversitelerıe yapılacak öğretim üyesi yardımının meslekteki kı

demi 25 yüldan az olanlar arasından kıır'a ile seçilme prensibini, mahrumiyet 'bölgelerinden de di
ğer gelişmiş üniversitelere rotasyon usulünü getirecek; çalışma sürelerini yılda bir yarı yıl okutu
lan dersler için bir sömestriye indirecek ve öğretim üyelerinin Hükümetin teklifi senatonun karan 
ile kamu kuruluşlarında 'görevlendirilmelerini sağlayacak şekildo değiştirilmiştir. 

47. —• Tasarının 47 nci maddesine; 
Yukarıdaki' maddelere uygunluk sağlamak için «Doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri doktora 

yaptıktan veya tıpta uzmanlık yetkisi aldıktan sonra»' kelimeleri ilâve edilmiştir. 
48. —• Tasarının 48 nci maddesi; 
Yeni üniversitelerde' görev alacak öğretim üyelerine maddî imkân sağlayacak şekilde düzenlen

miştir'. 
49. — Taşanımı- 49 neti maddesindeki; 
Hizmetlerin gerekli kıldığı görevliler arasına «hukuk müşavirleri» eklenmiştir. 
50. — Tasarının 50 ilci maddesinde; 
Özel meslek bilgisine ihtiyaç duyulan işler için sözleşmeli teknik personel çalıştırılmasını sağla

yacak değişiklik yapılmıştır. 
51. — Tasarının 51 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
52. — Tasannm 52 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
53. — Tasarının 53 ncü maddesi; 
Aşağıdaki nedenlerle değiştirilmiştir : 
<a) Üniversiteler, lisans sonrası eğitim için yüksek okul veya mezuniyet sonrası fakülte kur

mak suretiyle, 'bilimsel çalışma ve araştırmalara daha fazla yer ayıracaklan gibi doktora ve uzman 
öğrencilerinin de öğrenimlerine devam etmelerime imkân sağlamış olacaklardır. 
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h) üniversitelerde lisans öğretimi, 2 + 2, 2 + 3, 2 + 4 yA olarak kademeli bir şekilde 
ayarlanacak; i'lk iki yıl temel bilimler kademesi olarak faaliyete geçecelctir. Bu suretle, yüksek 
öğretim bütünlüğü içinde, çeşitli yüksek öğretim kurumları arasında geçiş imkânları sağlanacak, 
iki yıllık temel bilimler kademesinin çeşitli bölgele.Iınde belli bir üniversitenin akademik desteğini 
sağlayarak Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılacak bir protokol dâhilinde kurulabileceği esası getiril
miştir. 

e) Senato karanyle yabancı dille öğretim yapan üniversiteler, gerektiğinde yabancı diller için 
hazırlık sınıfları açabileceklerdir. 

54. — Tasarınım 54 ncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
55. — 'Tasarının 55 inci maddesi; 
Bursların yüksek öğretim kurulu tarafından kurumların kapasiteleri ve kalkınma plânlan he

defleri dikkate alınarak dengeli şekilde dağıtılması ve bu yolla sosyal adalet, fırsat ve imkân eşitli
ği ilkelerine uyularak, öğrencilere okuma imkânları sağlanması için değiştirilmiştir. 

56. — Tasarının 56 ncı maddesine ; 
üniversite içinde ve dışında kelimeleri ilâve edilmiştir. 
'57. — Tasarının 57 nci maddesinde 
Öğretim üyelerinin ders kitaplarını ve teksirlerini kendi hesaplarına bastıramamaları prensibi 

kabul edilmekle beraber; iki yıl içinde üniversitece bastırılamayam kitapların, kendileri tarafın
dan bastırıl abileceği, bu takdirde yönetim kurulunca kitabın fiyatının maliyetinden aşağı olmamak 
üzere tespit edilebileceği hususlarımda değişiklik yapılmıştır. 

58. — Tasarının 58 nci maddesinde; 
Öğrencilerin, fakülte kurulu karar verdiği takdirde öğrencilerle ilgili konularda dinlemek 

amacayle ve bir öğrenci temsilcisiyle yönetime katılmaları, batıda ve memleketimizdeki uygu
lama sonuçları da dikkate alınarak, uygun görülmüş ve buna göre değişiklik yapılmıştır. 

59. — Tasarının 59 ncu maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
60. — Tasarının 60 ncı maddesine; 
(h) fıkrası eklenmiştir. Bu fıkranın eklenmesine sebebolam husus aşağıdadır : 
Anayasamızın 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 11 nci maddesine göre Anayasada yer alan 

hak ve hürriyetlerden hiç birisi; insan hak ve hürriyetlerinin veya Türk Devletinin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü yahut dil, ırk, sınıf, din, ve 'mezhep ayırımına dayanarak, nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdıyle kullanılamaz, 'esası gereğin
ce üniversite öğretim üye ve yardımcılarının da bu Anayasal gereğe uymalarını temin, uymayan
lar hakkında da (g) bendinin uygulanması öngörülmüş ve maddeye bu husus bir fıkra ile eklen
miştir. 

61. — Tasarının 61 nci maddesine; 
Rektör hakkında yapılacak disiplin kovuşturmasiyle ilgili bir hüküm getirilmiştir. 
62. — Tasarının 62 nci maddesinde; 
«Disiplin kararlarına itiraz senatoya yapılacak; yargı yolu açık olmak üzere, senato kesin 

kararını verecektir.» şeklinde bir değişiklik yapılmıştır. 
63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul -edilmiştir. 
64. — Tasarının 64 ncü maddesine; 
öğrencilerin disiplin kovuşturmasına, muttali olunduktan sonra, en geç bir hafta içinde başla

nır ve bir ay içinde sonuçlandırılır, hükmü ilâve edilmiştir. 
65.. — Tasarının 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 nci maddeleri; 
Anayasamızın 4, 11, 21, 120 ve 132 nci maddelerine uygunluk sağlamak bakımından değiştiril

miştir : 
a) Âdi suçlar ile Devletin ülke ve millet bütünlüğü, hür demokratik rejim, nitelikleri Ana

yasada yazılı Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 'dojrudan doğruya Devlet güvenliğiyle ilgili bulu
nan suçlar birbirinden ayrılmış; ceza kovuşturma usulü bakımından bu suçlar ve suçlular için ko
vuşturma yetkisi Cumhuriyet savcısına verilmiştir. 
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b) Hükümetin idareye ^elkoyıması naünd© elkoyma kararının; Resmî Gazetödıe yayımlanması 
ve yayımlanmayı müteakip 48 saat iğinde Türlüye Büyük Mâllet Meclisi -Bfcieşıik Toplantısının 
onanııııa sunulmadı uygıua görülmüştür. 

66. — Tasarının 71 nci maddesine; 
«Her çeşit yatırını harcamalarının» ibaresi eklenmiştir, 

67. — Tasarının 72 neti maddesi, aynıen kabul edilmiştir. 
68. — Tasarının 73 ncü maddesi; 
Aşağıdaki sebeplerle değiştirilmiştir: 
a) Anayasamızda öngörülen imkân ve fırsat tıe î̂tligtea. sağlamak takımından malî imİfcânı mü-

saidolan öğrencilerden yılda 3 OOO lirayı geçmemek üzere ücret ve harç alınacak; bu paralar üni
versitede kurulacak öğrenci fonunda toplanarak muhtaç Ve başarılı öğrencilere burs ve kredi şek
linde dağıtılacaktır. Bu suretle malî zorluklar yü .ttaden okuma imkânı bulamayan binlerce öğren
ciye okuma imkıânı sağlanacaktır. Bunun -dışında bu dondan sosyal, {kültürel, sportif tesisler kuru
lacak ; öğrencilere ucuz fiyatla kitap ve teksirler sağlanacaktır. 

b) Giriş imtihanlarında alman kaydiye ücretleri bir Honda toplanacak, hu, "imtihanı yapan 
teşkilâtın ihtiyaçları için harcanacaktır. 

e) Son fıkraya maiMınıa kelimesinden önce inşaat kelimesi Hlâve ettâmiştdr. 

69. — Tasarının 74 ve 75 neâ maddeleri, Aynen Ikabül ^edi!Iımiştir. 
70. — Tasarının 76 ncı maddesinde; 
Sadece öğretim üyeliği ve yardımcılığından Balkanlar Kurölu ve Paıriâmsento üyeliğine se$ilexı-

l'erle ilgili üniversiteye dönüş hüfcmü biKakıfaış; diğer hususlar daha önceki maddelerde yer aldık
larından bu maddt&dıeın çıkarılmıştır. 

71. — Tasarının 77 nci maddesi; 
Geçici bir hüküm taşıdığından kaldırılmış ve tasarının geçjki 8 ncü maâdes&nıde y«r almıştır. 
72. — Tasarının 78 nci maddesi 77 inci madde olarak aynen -kabul edümiştir. 

73. — Tasarının 79 ncu maddesi 78 nei olarak alınmış; 
Siyasî partilerde görevi devam *e6tm öğretim üye v̂e yardımcıiarınîn bir hafta içinde partSerin-

d.en istifa etmelerini öngören bir fıkra fiâve «dMmistâr. 
74. — Tasarının 80 nci maddesi 79 ncu madde olarak, 81 nci- maddesi de $Ö THS madde ola

rak aynen kabul edilmiştir. 
75. — Tasarının 82 n d maddesi Bl net madde olarak alınmış; 
Bu maddeye «Bektör, iznini Senatodan alır, Millî Eğitim Bakanının bilgilerine sunar» eümksi 

eklenmiştir. 
76. — Tasarmın 83 ncü maddesi 82 nci madd e olarak alınmış; 
Bu madde de Karadeniz Tekniik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi -kanunlarının hüküm

leri saklıdır, hükmü getirilmiştir. 

77. — Tasarının 84 ncü maddesi 83 ncü mad de olarak alınmış; 
Orta - Doğu Teknik Üniveristesinin diğer üniversitelere öğretim üyesi yardımı yapması 

içitn ilâve yapılmıştır. Boğaziçi Üniversitesinin 3 yıl içinde bu Jkanuna tabi elması da öngörül
müştür. 
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GEÇÎCÎ MADDELER 
1. Tasarının geçici 1 noi maddesinde; 
Tasarımn 22 ve 24 ucü maddeleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin özel durumu ile di

ğer üniversitelere öğretim üyesi yardımı yapabilmesi hususları dikkate alınarak değişiklik ya
pılmıştır. 

2. Tasarının 2 nci maddesi; 
Öğrencilerin, 54 neü maddeye göre öngörülen süreleri üç yıldan ilki yıla indirilmek suretiyle 

değiştirilmiştir. 
3. Tasarımın geçiei 3 neü maddesinde; 
Eski rektör ve dekanların tecrübe ve hizmetlerinden istifade edebilmek yönünden tekrar 

aday olabilmeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev başında, bulunan rektörlerin görev 
sürelerini takibeden Haziran ayına kadar görevlerine devam etmeleri için değişiklik yapılmıştır. 

4. Tasarının geçici 4 neü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
5. Tasarının geçici 5 nci maddesi; 
Tüzük ve yönetmelikler için öngörülen bir yıllık müddet altı aya indirilerek değiştirilmiş

tir. 
6. Tasarının geçici 6 nci maddesindeki; 
Bir yıllık müddet iki yıla çıkarılmıştır. 
7. Tasarının geçici 7 nci maddesinde; 
Yönetmelik ve kanun hükümlerine atıf yapılarak kürsü profesörleri, bölüm ve enstitüsü yö

neticileri için süre tâyin edilmiştir. 
8. Tasarının geçici 8 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
9. Tasarının geçici 9 ncu maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
10. Tasarıya, Komisyonumuzca, öğretim üyelerinin aylık dereceleri, intibak ve tazminatları 

ile ilgili hükümleri ihtiva eden geçici 10 ncu madde eklenmiştir. 

11. Tasarıya, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki eylemli doçentlerin profesörlüğe 
geçişiyle ilgili geçici 11 nci madde eklenmiştir. 

12. Tasarıya eklenen geçici 12 nci madde ile, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte öğrenci 
bulunanlar için ücret ve harçlar bakımından müktesep haklarının saklı tutulması hükmü getiril
miştir. 

78. Ta-sarının 85 nci maddesi 84 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

79. Tasarının 86 nci maddesi 85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Flân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
İstanlbutt Uşak Uşak 

M. Yardımcı F. Uğrasızoğlu Karşı bulunduğum hükümler mı-
h&lefet şerhimizde fcdlirtallııniştir. 

Söz halkfcım saküıdır. 
A. Turan 

Adıyaman Ankara Aydın 
Z. Adıyaman M. Maden Muhalifim. &oz haMamı mahfuz

dur. Muhalefet şerhli eMüdiır. 
M. Keınal Yılmaz 

Balıkesir 'Bursa Bursa 
M. Ydmoz K^rşıyıım. Söz hakkum. saklıdır. E< Mat 

Muhalefet şerhim eMidar. İmzada butaıamadı 
/. Öhtem 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 889) 



— 36 -

Çorum 
K. Demir 

İstanbul 
Söz haMalm (miailıfuz 

N. Eroğan 

Konya 
SÖz haikkım. srnahfuzdur 

8. Ergun 

Yozgat 
t Kayışız 

Çankırı Eskişehir 
Ka'rşuyum. Muhalefet şerham ek- Bâzı (maddelerine muhalifimi, Söz 

AİOJİT. SÖZ hakikimi saikladır. 
A7. Ç. Yaztcıoğlu 

İzmıir 
M. Akan 

•Konya 
T. Y. Öztuna 

lıaJklkıımı mahfuzdur. 
O. Oğuz 

Kooaelıi 
S. Yahşi 

İmzada .buılraıaıTmaıdı 

Eıize 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzda çoğunlukla kabul edilen Üniversiteler kanun tasarısına karşı olduğumuzu oy
larımızla göstermiştik. 

Muhalefet şerhimizi arz ve takdim ediyoruz. 
Bu tasarının; çağdaş bilim verilerinin, geri kalmışlığı yenmek çabası içinde hızla gelişen ve 

değişen yurdumuz koşullarının objektif ölçüleri içinde gereği duyulan «Üniversite reformu» nu 
sağlamaktan uzak olduğu kanısındayız. Aksine, «çağdaş u y a r l ı k seviyesine.» ulaşmamızda hayatî 
hizmeti ve rolü olan üniversitelerimizi siyasal iktidarların keyfiyen terk eden, bilimsel ve idarî 
özerkliklerini geniş ölçüde zedeleyen, bu kurumları âdeta ortaöğretim kurumları biçiminde yö
netme olanakları getiren, üniversite içi huzuru derinliğine bozan, öğretim ve eğitim, bilimsel araş
tırmanın temeli sayılan düşün ve bilim özgürlüğünü iktidarın insafına terk eden bir tasarı meyda
na gelmiştir. 

Hükümet tasarının gerekçesinin başlangıç kısmında «Üniversiteler, varoluş nedenleri dikkate 
alınınca kabul edilir ki, hemen bütün sosyal kurumlardan daha çok değişme ve gelişme zorunlu-
ğunda 'bulunan kurumlardır» demektedir. Gelin görün ki, tasarının getirdiği hükümler bu çağ
daş anlayışa ters düşmektedir. 31 Mayıs 1933 tarihli 2252 sayılı Kanunla bundan 13 yıl sonra 
1946 da çıkarılan ve 27 Ekim 1960 da 115 sayılı Kanunla değiştirilen bugün yürürlükteki 4936 
sayılı kanunların vücut verdikleri Türk üniversite rejimi, bugün çağ dışı bir gerilem'eye zorlan
maktadır. 

12 Mart öncesi öğrenci olaylarının, açıkça söyliyeyim ki, demokrasiye ve sosyal adalete 
inananların asla bağışlamayacakları diğer anarşik olayların, kolayca ve ucuzca, sorumluları ola
rak 1961 Anayasasıyle bilimsel ve idare özerkliklere sahip bulunan üniversiteler sayılmıştır. 1971 
yılında Anayasada yapılan değişiklikler arasında üniversite özerkliğini teminat altına alan 12 nci 
madde de değiştirilerek, bu kurumların gözetimi ve denetimi yetkisi Hükümetlere verilmiştir. 

3 Mart 1972 tarihinde Hükümetin Meclise sunduğu Üniversite kanunu tasarısı, gerekçesi
ne, "bir taraftan çağdaş üniversite anlayışını edebiyat olarak anlamışsa da, getirilen maddelerin 
hükümleriyle, değişen 120 nci maddenin en katı şekilde uygulamasına yol açan ve üniversite ya
pan özerkliklere komisyonda kabul edilen bu kanun tasarısı yer vermemektedir. 
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1962 yılından 1971 yılma kadar üniversite içi ve dışı ilgili ve aydın çevrelerin, bir ara belli sı
nırlar içinde de kalsa iktidarların Parlamentonun Senato kanadının kurduğu Araştırma Komisyo
nunun vardığı sonuçlar ile üniversite reformunda ve bunun ilkelerinde birleştikleri, yüzlerce ya
yın, beyan ve raporlariyle ortada duran bir gerçektir. 'Saptanan reform ilkeleri beş temel nokta
da ifadesini bulmuştu: 

1. Tam zaman çalışma, 
2. Üniversite içi, siyasal olmayan etkili denetim, 
3. Üniversite ve fakülte yönetimine öğretim üyeleriyle birlikte asistanların ve öğrencilerin 

katılması, 
4. Demode olmuş kürsü hâkimiyeti yerine kontrollü bölüm, sisteminin getirilmesi, 
5. Anayasanın saptadığı imkân ve fırsat eşitliği yolunun tüm yurt yüksek öğretim gençliğine 

açık tutulması. 
Komisyonumuzdan geçen tasan bu ilkelere sadece başlık olmak hakkını tanımaktadır. Fakat 

getirilen hükümler bu ilkelerin bilimsel amacına asla uygun olmadığı gibi, aksine üniversiteleri 
iktidarların vesayetine terk eden yeni bir rejim getirmektedir. 

Şöyle ki ; bu rejim 4 ncü ve 7 nci maddelerle kurulan Y. Ö. K. ve üniversite denetleme kurulu 
yoluyle sağlanıyor. 

Yüksek Öğretim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunu Hükümetin atadığı üyeler teşkil ediyor. Eğitim 
(Bakanın Başkanlığında Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma hiz
metlerini tanzim yetkisine sahiptir. Bunun dışında da birtakım geniş yetkilere sahip kılınmıştır. 

Üniversite Denetleme Kurulu da doğrudan Başbakana bağlı olup üyelerinin çoğunluğu, kur'a 
ile seçilecek eski rektör dışında, Hükümet üyesi ve onun seçtiği yüksek Devlet Memurlarıdır. 
Bu kurulda çok geniş yetkilere sahiptir. Her çeşit soruşturma, kovuşturma, gerek gördüğünde 
fakülteleri ve üniversiteyi kapatma, öğretim üyeleri hakkında işlem, yapma yetkileri elindedir. 
Millî Eğitim Bakanı-tek basma hu yetkileri kullanma hakkına sahip kılınmıştır. 

Böylece 4 ncü ve 7 nci maddeler siyasal iktid arlara üniversiteler üzerinde, Cumhuriyet kurul» 
duğundan bu yana eşi olmayan, baskıya açık, en geniş yetkileri vermektedir. 

Yönetime katılma ilkesi ise şekilde kalmaktadır. Birer asistan ve öğrenci temsilcileri 
14 ncü madde ile fakülte kurullarına, gerekli görüldüğü takdirde istişari olarak katılabilmekte
dir. 15 nci madde ile de fakülte yönetim kuruluna yalnız tek bir asistan temsilcisi katılmakta, 
ancak öğretim üyeleriyle ilgili konularda ne söz ve ne de oy hakkı bulunmamaktadır. Böylece 
üniversite içi yönetim ve denetim etkisini aratacak bir sistem üzere yürüyecektir. Yemi hü
kümlerden birisi de ve yüksek öğretimin paralı olmasıdır. Millî gelir dağılımının dengesizliği 
ortadadır. Çocuğunun yüksek öğrenim masraflarını ödeme gücüne sahip üniversite dışıı 
oturma ünitelerinde yaşayan aile oranı % 20 d ir. Bunun dışında kalan % 80 aile çocukları bu 
% 20 nin ödeyeceği harçlardan bâzı masraflardan da çıktıktan sonra, açılacak 
bİT fonda birikecek paralar zeki ve kabiliyetli öğrencilere burs olarak verilecektir. 
Krediler ve Yurtlar Kurumunun uygulanmasından da çok iyi bildiğimiz gibi '% 80 fakir aile 
çocuğundan ancak % 10'u bundan faydalanabilecektir. Cleri kalan % 70 aıe olacak? Birçok 
zengin ülkelerde de üniveriste ve yüksek öğrenimin paralı iken parasız yapılmasına girişil-
diği sosyal bir dünya anlayışının geliştiği bir dönemde bizim gibi yoksul bir ülkede paralı 
öğretime gitmek ancak imlclnlı bir azınlığın çocuklarına Devletin yüklendiği en pahalı bir 
hizmet açık olacak, zekâ ve kabiliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, yoksul aile çocukları 
kaderlerine terk edilecektir. Bu henüz değişmemiş olan yürürlükteki Anayasanın âmir hükmü 
«imkân ve fırsat eşitliğine» aykırı olacağı gibi adalet duygusuna da karşı olmaktadır. Refor
mun temel ilkelerinden olan tam zaman çalışma ise maddeleşon şekliyle bilimsel ve pratik 
anlayışından uzak, çok sakıncalı uygulamalara istidat taşıyan, eğitim ve öğretim acısından 
bugünkü düzenden daha zararlı bir sistem meydana getirmektedir. Bununla ilgili maddenin 
görüşülmesi sırasında delilleri tarafımızdan açıklanacaktır. 
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Üniveristeyi üniversite olmaktan çıkaran, düşünce ve araştırma özgürlüğünü en geniş şekil

de kısıtlayan öğretim üyelerini sağ ve sol kamplara bölme yolunu açan, mevcut öğretim üye
lerine olduğu şgibi asistanlığa alınaeak yarının öğretim üye namzetlerini kafa tası» teatine tabi 
kılan böylece de yeni bir tasfiye mekanizması yaratan, ihbar müessesesini üniversite içi vazıgeçil-
mıez bir kuruluş haline ıgetiren dolay isiyle vücut ıbulacak bir çeşit anarşi rejimiyle üniversitele-
nin bilim yapmakta gerekli olan huzur ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran nükümler getirmekte
dir. Bu tasarı, siyasal iktidarlar ve onun emrindeki idareye tanınan olağanüstü zabıta tedbirlerim
de getirmektedir bu tasarı. Aklı ^başında olan bir parti bu yetkilerle • iktidara gelmekten korkma
lıdır. Evet, siyasî düzenimizde henüz fikir, program, ve hizmet yarışmasından çok iktidar ihtira
sı ve partizanlık zihniyeti sürüp (gitmektedir. 

12 Mart Muhtırası 'biz siyasileri gereği gibi uyarmamış değildir. İtibarımızı koruyabildiği
miz ölçüdedir ki, siyasal hayat hakkımızı sağlayan demokrasi varolmakta devam edecektir. Par-
tiâerüstü bugünkü Hükümetinde 12 Mart Muhtırasına ve hele onun 19/611 Anayasasının öngördüğü 
reformlarını gerçekleşmesini amaçlayan 2 inci maddesine gerekli sadakati 'göstermediği ^u ta-
sarayle hir defa daha ortaya serilmiş bulunmaktadır. 

12 Maırt öncesinin hepimizin karşısında olduğumuz, aşırı sol ve sağın yarattığı anarşik 'olay
ların nedenlerine konan yanlış teşhis son derece yanlış tedavi tediterlerine yol 'açarak muhtacol-
duğumuz gerçek reform kanunları getirmıek yerine (tepki kanunları [getirmek tarihin affetmeyece
ği tbir hatadır. 

îBu tasarıda nedenlerini yukarda arz ettiğimiz >gilbi bir teşkil tasarısıdır. Bu yanlış, 'görüş ve 
anlayışta israr ettiğimiz takdirde siyasî tarihin ve yannki kuşakların ağır ithamları üzemmiİMe 
olacaktır. 

özet olarak arz ederiz ki, Yüce Parlâmentonun tarihî sorumluluğunu duyarak ve anlaya
rak bu tepki tasarısını gerçek iter reform kanunu haline getirmesi içten dileğimizdir. 

İşte bu şevklerden dolayıdır ki, tasarıya karşı olduğumuzu Meclislerde müzakeresi sırasında 
söz hakkımızı tuttuğumuzu arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

ıÇankın Aydın Bursa Adana 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu M. Kemal Yılmaz Dr. İbrahim Öktem M. Kemal Küçübtepepınar 

Uşak 
Âdil Turayı 
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Bütçe Wm Komisyonunun raporu 

Mîllet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 17 . 5 . 1973 

Esas No. : 1/622 
Karar No. : 250 

MMlet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulian «•Üniversiteler Kanunu tasarısı» Millî Eğitim Bakanı ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incedendi ve görüşüldü.: 

Öğrenim ve öğretim her devirde, her memlekette üzerinde ehemmiyetle durulması lâzım ge
len en büyük sorunlardan birisini teşkil edegel mistir. Yazı, öğrenim ve öğretimi kolaylaştır
mış, bilhassa matbaanın icadından sonra da daha yaygın bir hal lalmıştır. Bunun neticesi olaraik 
toplu eğitim müesseselerinin kurulması ortaya çıkmıştır. Toplu eğitimlin üst seviyesini teşkil 
eden üniversiteler, ortaçağlardan itibaren muhtelif istihaleler geçirmiş, kâh dinî, !kâh Devlet oto
ritesinin vesayetinden çalışmalarını sürdürerek zamanımızın modern devletlerindeki gelişmeleri
ne kavuşmuşlardır. Memleketimizde de medreselerden darülfünuna, 1933 yılında çıkarılan 2252 
sayılı Kanunla üniversite haline gelmiş, daha sonra, 1946 yılında 4936 sayılı Kanunla da bu
günkü seviyesine ulaşmışlardır. Tekniğin sosyal hâdiselerin son yularda hızla ilerlemesi, millet
lerarasında Mm mübadelesinin çoğalması, üniversitelerde etKsini daha fazla gösterdiğinden, bu 
kuruluşlarımız, daima kendilerini yenilemek ve ilerlemek mecburiyetini hissetmişlerdir. 1961 
Anayasamızın ilkeleri içinde yeni bir hüviyet iktisabetmelerinin zamanının geldiğini inanarak 
muhtelif zamanlarda ıkuruöımuş bulunan eski ve yeni üniversitelerimizi kapsayacak bir 'kanun için
de faaliyetlerinin devamlarını sağlamak zarureti ortaya çıkmıştır. Bu zaruret, bilhassa plânlı 
kalkınma döneminde ^kendisini hissettirerek, yurtgerçeMerine uygun, millî bir eğitSm politikası
nın tespitini öngörmüştür. (Anayasamızın yeni değişen 120 nci maddesi) 

1961 Anayasamızın 120 nci maddesi üniversitelerimize özerMÜk getirtmiş, üniversitelerimizin 
ilmî ve fikrî sahada tam bir hürriyet içinde görev yapmalarını esas almıştır. Geçen uygulama
dan edinilen tecrübelerin ışığında, maddedeki özerklik kavramının kasıtlı ve yanlış yorumlara 
ve uygulamalara yol açtığı görülmüştür. 

Üniversitelere, dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye karşı, özerkliğim, korunması ımak-
sadı ile getirilen teminat hükümleri, bu kere üniversite içinden gelen öğretim ve öğrenim hür
riyetini tamamiyle bertaraf eden müdahaleler karşısında, tesirsiz kalmıştır. Çağımızın yay
gın hale gelen sosyal olayları içinde, özgürlüklerin kötüye kullanılarak, kamu düzeninin tah
ribi şeklinde sonuç veren yeni suç. kavramları meydana çıkmıştır. Toplu suç dediğimiz bu suçlar, 
üniversite içinde, sadece öğretim ve öğrenim hürriyetini bertaraf etmekle kaümayıp, Devlet dü
zeninin yıkılmasına kadar tesir göstermiştir. Gerçekten, ilim ve fikir hürriyetinin tam bir serbesti 
içinde kullanılabilmesi esastır. Ancak, bizim Anayasa yapımızda her hürriyet gibi bu hürriye
tin de, kanun düzeninin korunması bakımından Anayasa İle belli edilen ve deonoikratik ilkelere 
bağlı bulunan temel hukuk sınırları vardır. 

Hiçbir Devlet ve rejim, milletin ümidi1 olan gençlerinin tek taraflı telkin altında ve Devlet 
düzeninin yıkma istikametinde öğretim ve eğitim yapmalarına seyirci 'kalamaz. Bu sebeple, Ana
yasanın 10 nci maddesi 20 >-9 . 1971 tarihli ve 1488 sayıAı Kanunla değiştirilmiş ve yeni bir özerk
lik kavramı tarif olunmuştur. Bu özerklik, nazarî plânda tartışılan ve herkese göre ayrı ayrı 
anlamlara gelen mutlak bir özerkMk 'kavramı olmayıp, 120 nci maddede belli edilen hükümler 
çerçevesinde, objektif hukuka dayanan, bir özerklik kavramıdır. Yani Anayasada unsurdan açık
lıkla belirtilen bu özerklik, Anayasamızın tespit ettiği özerkliktir. 

Anayasamızın 120 nci maddesi, 11 nci ve 21 nci maddelerden ayrı olarak düşünülemez. 11 nci 
(madde temel hak ve hürriyetlerin özünün sınırlanmasının ve kötüye kullanılmamasını emıretmiştir. 
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Bu maddede ifade edildiği üzere, (Bu Anayasada yer alan lıalk ive hürriyetlerden hiçbiri insan hak 
ve hürriyetlerini veya Türk Devletini, ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak) niteliiikHeri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırtmak maksadıyle kullanılamaz. 

Şüphesiz, bu hak ve hürriyetler içinde öğretini ve öğrenim hürriyeti de mündemiçtir. Diğer ta
raftan bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü 
.araştırma hakkı, herkes için temel hak sayılmıştır. Ancak, bu serbesti, özellikle, eğitim ve öğre
timin, Devletin gözetim ve denetimi altında tutulmuştur. Kaldıki, bu temel fikir Anayasanın 120 
nci «Haddesinde üniversitelerin ancak, Devlet eliyle ve kanunla, kurulacağı ifade edildikten son
ra, üniversitelerin Devletin gözetimi ve denetimi altında 'kendileri tarafından seçilen organları 
ile yönetileceğini hükmüne bağlamıştır. Üniversiteleııimiz, Cumhuriyetin temel 'ilkelerini teşkil eden 
insan haklarına dayalı millî, demokratik lâik ve sosyal bir hukuk devleti yapısı içinde ve kendi
lerine imiahsus Anayasadaki yerlerinde vücut bulur ve görev yaparlar. 

Komisyonumuzda, tasarının bâzı maddeleri üronünde Anayasaya aykırılık iddiaları ifade ol
muştur. Anayasadaki aykırılık iddialarının 20 . 9 . 1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla değiştirilen 
l.'2'O nci maddesi muvacehesinde, inceleme ve değerlendirmeye tabi tutmak îcabeder. Tasarının 
6 ııcı maddesi ile, Yüksek Öğretim Kurulu adiyle bir Kurulun teşekkülü öngörülmüştür. Bu kuru
lun görev ve' yetkileri itibarı ile, üniversite özerkliğini zedeler nitelikte mütalâa olunması mümkün 
değildir. Yüksek Öğretim Kurulu tasarının 4 ncü m!add?sinde tarifini 'bulmaktadır. (Yüksek öğ
retimin 'bütünlüğü anlayışı içinde, çağdaş biılı'm. ve teknolojinin gereklerine ve Devlet kalkınma 
plânının ıtıcımel lilıke ve politikalarına uygun olarak, yüksek öğretim alanına yon vermek amaç ola
rak) tespit edilmiştir. 

Şu hal muvacehesinde, kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen hükümlerde, amaca aykırılık 
söz konusu 'buthmmadığı gibi, üniversite özerkliğine karşı fbir yetki saptırması da mevcut değildir. 

Ünîv ersitelerin Devletin gözetim ve denetıİmiııdo tutulmaları, Anayasanın değişik 120' nci mad-
desinün 5 nci fıkrası icabıdır. Tasarının 8 nci maddesinde, üniversitelerin gözetim ve denetimine 
ilişkin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Gözetim ve denetimin sonuçlarının beltli)'bir anereiye ulaş
tırılması, denetim ve gözetimin icabı ve tabiî sonucudur. Denetim ve gözetim kurulunun, denetim 
ve gözetim sonuçlanın muvazeneyi sağlayacak nitelikte değerlendirmeye tabi tutması halinin, 
Anayasaya aykırı bir işlem, olarak kabul «dilmesi mümkün değildir. 

Üniversitelerde görevli öğretim üye ve yardımcılarının disiplini soruşturmaılarında konulan usul, 
tasarının 61 nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde, lüzumlu gerekçe ortaya konul
makla 'beraber, bu maddenin son fıkrası üzerinde Anayasaya aykırılık iddiası dormeyan edenler ol
muştur. 'Sözü edilen son fıkra üniversite rektörleri hakkında disiplin kovuşturması ile ilgilidir. 
Tasarı, kovuşturmanın üniversite denetleme kurulunca yapılmasını derpiş etmiştir. Bu konuda 
Anayasaya aykırılık iddiasını geçerli saymak mümkün, değiltdlir. Üniversite rektörünün disip
lin kovuşturmasını üniversite içi organlara bırakmak rektörlük unvan ve makamını zedeler. Di-
'slplin kovuşturmasını niteliği itibarı ile ve her halde -idarî bir .işlem olarak kabul etmek de mümkün 
değildir. Kazaî bir sonuca varması muhtemel ve hazırlık tahkikatı mahiyetinde olan bir hali, 
üniversite denetleme kuruluna görev olarak vermek, daha anlayışla karşılanmaya müsaittir. Ko
vuşturma sonucu teminat altındadır. Çünkü, kovuşturma ve soruşturma konusunda sorumluluk 
söz konusu olursa, mesele yargı organına intikal 'edecektir, üniversite rektörlerini her türlü ko
vuşturma ve soruşturma dışında tutacak ve müstesna bir dokunulmazlığa sahip kişiler saymak, 
hukukta boşluk yaratacağı için, tasarıya böyle bir hükmün konulması zarurî görülmüştür. 

. Yine tasarının G6 neı maddesinin 3 ncü fıkrası için Anayasaya aykırılık iddiasını ortaya 
atanlara tesadüf edilmiştir. GG nci madde, esas itibariyle üniversitelerin güvenliğini sağlamakla 
ilgili hükümleri düzenlemektedir. Yanlış ve hatalı bir kanaati düzeltmek lâzımdır, üniversiteler; 
Anayasanın Devlet tarifi içerisinde özerk Anayasa kuruluşlarıdır. Fakat, hiçbir hal ve surette, 
Devlet mefhumunun üstünde ve dışında kuruluşlar değildir. Klâsik ve modern Devlet anlayışın-
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da, emniyet ve asayişin sağlanması, huzur ve sükûnu bozanların yakalanıp kovuşturmaya tabi 
tutulmaları, Devletin başlıca görevidir. Devletin bu esaslı görevini, güvenlik kuvvetleri yerine ge
tirir. Üniversitelerin, tesislerinin kişinin konutu gibi mütalâa etmeye imkân yoktur. Binlerce kişi
ye açık bulunan öğretim kurumlarına, _ Devlet güvenlik kuvvetlerinin herhangi bir davet ve izne 
tabi olmaksızın girebilmeleri, görevin niteliğinde mündemiçtir. Devlet güvenlik kuvvetlerinin, her
hangi kötü ve maksatlı bir davranışın aracı şeklinde değerlendirmeye tabi tutanak ise suitefsir-
•dir. Tasarının, Devlet güvenlik kuvvetlerine sağladığı imkân, suçluların takibine mahsus bir hü
kümdür ve üniversitelerin içten ve dıştan muhafazasına mahsus bulunmaktadır. 

Anayasanın değişik 120 nci maddesi öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi 
ve bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilmemesi halinde, Balkanlar Kuruluna, idareye 
elkoyma ydt/kismi tanımıştır. Bakanlar Kurulunun bu kararının, hemen T. B. M. M. Birleşik 
toplantısının onamasına sunulması da öngörülmüştür. Üniversitelerle Anayasanın gösterdiği hal
lerde elkoyma yetkisi, önemli ve değişik nitelikte, bir hukukî muameleye tabi tutulmuştur. Ba
kanlar Kurulunun el koyma tasarrufu, idarî bir tasarruf olarak bırakılmamış Millî İradenin tas
dikine sunulmak üzere nev'i şahsına mahsus hukukî bir işleme tabi tutulmuştur. Tasarının 70 nci 
maddesinde bu tasarrufun tatbikiyle ilgili hükümler düzenlenmiştir. Yasama organının tasdiki ile 
tekevvün eden ve o derecede de ehemmiyetli mü'alâa eden ve elkoymayı gerektiren olayları 
ehemmiyetsiz ve gayriciddî saymak mümkün olamıracağma göre, elkoymayı gerektiren hallerin hü
küm ve sonuçlara bağlanması zaruridir. 

Yasama tasarrufu ile el koyma işleri onanan, Bakanlar Kurulunun elkoymayı gerektiren du
rum ve olayları değerlendirerek gereği gibi sonuçlara ulaşmasını da temin etmek icabeder. Ana
yasadan doğan bir hakkın kullanılmasını ve bunun tatbiki ile ilgili hükümleri Anayasaya aykırı 
gilbi göstermek doğru değildir. 

Gecjici 1 nci madde üzerinde dahi, Anayasaya aykırılık iddiası öne sürülmüştür. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ile ilgili bulunan bu iddiaya da iltifat etmek mümkün değildir. 7307 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan bu üniversite, Anayasanın 120 nci maddesinin 2 nci fıkrasında Devlet 
Üniversitesi olarak kabul edilmiştir, üniversiteler, Kanunla ve Devlet eliyle kurulacağı temci 
ilke olarak Anayasada derpiş olunduğuna göre, bu üniversiteler, Anayasanın yürürlüğe girdiği 
zaman var olıan kurumlardır. Ayrı kanunlarla yürütülmesi, bu gilbi üniversitelerin ilke olarak, 
üniversite olma vasfını ortadan kaldırmaz. Mevcudiyetleri Anayasaca kabul edilen üniversitele
rin, Üniversiteler Kanunu bünyesinde mütalâa etmekte hiçbir sakınca yoktur. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesine vücut veren 7307 sayılı Kanun hükümlerinin mahfuziyeti Anayasa teyidi içinde
dir. Geçici madde ile ayrım yapan Akademik unvanların eş değerliğini kabulde, Anayasa yönün
den herhangi bir sakınca mevcut değildir. Akademik unvanlar, Anayasaca kabul edilen kanun
lar uyarınca iktisabedilmiştir. Bu unvanları bertaraf veya görmemezlilkten gelmek, Anayasaya 
aykırı bir tutum ve davranış olur. Geçici 2 nci madde için hiçbir surette Anayasaya aykırılık 
öne sürülemez. Bu bir düzenleyici intikal hükmüdür. 

Üniversiteler kanıımu tasarısı muhteva ve mahiyeti itibariyle Anayasanın değişik 120 nci mad
desi uyarınca hazırlanmıştır. Yukarda belirtilen gerekçelerle Anayasaya uygunluğunu kabul eden 
Komisyonumuz tasarı üzerinde Millî Eğitim Komisyonunun yapmış olduğu değişiklikleri de dik
kate alarak-adı geçen komisyon metnini görüşmelere esas almak suretiyle, maddelerin müzakere
sine geçip sıra ile aşağıdaki değişiklikleri yapmış bulunmaktadır. 

•— (Birinci bölümde yer alan «Kapsam» matlap'ı 1 nci madde ve «Üniversitenin Tanımı» mat-
laplı tasarının 2 nci maddesi aynen, 

,-r- «Üniversitenin 'görevleri» matlaplı 3 ııeü maddenin (b) fıkrası anlam karışıklığına sebe-
(biıyet vereceği düşüncesi ile değiştirilerek madde bu değişiklikle, 

— İkinci bölümde yer alan «Üniversit ele rüştü kuruluşları» düzenleyen «Tanımı» matlaplı 
4 ncü, «Kuruluşu ve işleyişi» matlaplı 5 nci madde aynen, 
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— «Görev ve yetkileri1» matlaplı 6 nci maddenin (a) fıkrasının son kısmında yer-alan (ve ken
disine: bağlı) deyimi yarine (ve ilgili) deyiminin konulması, (f) fıkrasında geçen (eğitim, öğre
tim, dem programları ve sömestr sayı ve süreleri ile) ibarenin çıkarılması ve (öğrenciliden) Üre-
liknfisiaıin (•öğrencilerinden) olarak değişik şekliyle, 

— «(Tanımı ve kuruluşu» matlaplı 7 nci madde gerekli redaksiyon yapılarak yeni şekliyle, 
— ı«t9Örev ve yetkileri» matlaplı tasarının 8 nci maddesinin (ıb) fıkrası, anlam karışıklığına 

sebebiyet vereceği düşüncesi ile yeniden düzenlenerek madde 'bu şekliyle, 
— Üniversitelerarası kurulun «Tanım ve görevi» matlaplı tasarının 9 ncu maddesi aynen, 
— «Kuruluş ve işleyiş» matlaplı 10 ncu maddenin 1 nci fıkrasındaki (her) kelimesi, kapsam 

ve anlam bakımından daha uygun olacağı nedeniyle (bütün) olarak, 

İkinci fıkradaki '«Ekim ayında birarada yapacakları bir toplantıda» ifadesi; rektörlük seçim
leri Haziran ayı başında yapıldığından eski rektörlerin Üniversitelerarası kuruldaki görevlerinin 
bitiş tarihi, rektörlük seçimleri ile aynı aya raslatılması gerekçesi ile (Haziran ayının son hafta
sında ıbirarada yapacakları toplantıda) şeklinde, 

Aynı fıkradaki «Aralarından birini Üniversitelerarası kurul başkanlığına seçerler» ifadesi, 
başkanın bulunmadığı oturumlarda rektör vekilinin başkanlık yapması hiyerarşiye uygun düşme
yeceği (görüşüyle «Aralarından bir başkan, bir başkanvekili seçerler» şeklinde, 

!Son fıkradaki (en az üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması gereklidir.) cümlesi, 
alınacak kararlara sürat ve akıcılık verme bakımından (bu kararın üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile alınması gereklidir.) şeklinde değiştirilerek, 

— Üçüncü 'bölümde yer alan «Senato» matlaplı 11 nci madde, Üniversite .Senatosunun teşkilini 
düzenlemektedir. Üniversite 'Senatosunun teşkili hususunda tasarının 11 nci maddesi, fakülteleri 
iki profesörün temsil edeceği esasını getirmiştir. Halbuki Millî Eğitim Komisyonu değiştiricinde 
temsil adedi bire indirilmektedir. Kuruluş halinde olan fakültelerimizin birer profesörle temsili 
şimdilik yerinde görülebilecek ise de, kısa zamanda bunların bölge üniversitesine dönüşeceği dü
şünüldüğünde 'birer profesörün fakülteyi Senatoda temsili yeterli olmayacaktır. Nitekim, Ankara, 
İstanbul, İzmir gilbi çok fakülteli üniversitelerimizde, fakültelerin senatoda daha kuvvetli temsil 
edilmesinin faydaları görülmüştür. Bu gerekçe altında 11 nci maddenin 1 nci fıkrasında geçen 
(birer profesörden) ibaresini (ikişer profesörden), (doğrudan doğruya) ilbaresinin de kavram ka
rışıklığına sebebiyet vereceği düşüncesiyle metinden çıkarılarak; 4 ncü fıkrada (iSenato, doğrudan 
doğruya üniversiteye bağlı) ibaresindeki, (doğrudan doğruya) kelimelerinin, dolayla yoldan bağlı 
olma keyfiyeti düşünülemeyeceğine göre gereksiz görüldüğünden metinden çıkarılarak; son parag
rafta (bu (kararın, en az üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması gereklidir.) cümlesindeki 
(en az) ibaresinin metinden çıkarılması ve (üçte iki) ibaresi yerine de (salt) kelimesinin konulması 
suretiyle değiştirilerek, 

•— «Üniversite yönetim kurulu» matlaplı tasarının 12 nci maddesi aynen, 
— '«Rektör» matlaplı 13 ncü maddenin 1 nci fıkrasının 1 nci cümlesinden sonra (Rektör aday

ları) ile başlayan ve ikinci paragrafa kadar devam eden kısımda, rektör adayı olabilmek için öngörü
len şartlar, aslında adayın akademik kariyeri yönünden kâfi görüleceği, diğer hususların külfetten 
öte bir şey olmayacağı düşüncesi ile madde metninden çıkarılarak, 

— «Fakülte organları, bölümünde yer alan «fakülte kurulu» matlaplı 14 ncü madde aynen, 
— «Yönetim kurulu» matlaplı 15 nci maddenin 2 nci paragrafında (konuşma ve kararlara (ka

tılmaz.) cümlesi aslında asistanların öğretim üyesi sayılmaması, öğretim üyelerinin kendilerine 
aidolan konularda kurula katılmalarının gereksizliği nedeniyle metinden çıkarılarak yerine (Ocu
mla katılamaz.) ibaresi konulmak suretiyle, 
- — «Dekan» matlaplı 16 nci maddenin 7 nci Ökrasınm 2 nci cümlesi, yeni aeüan fakülteler

de öğretim üyelerinin mahdut sayıda olması nedeniyle, dekan yardımcılarının seçilebilmeleri 
mümkün olamayacağından, boşluğu gidermek gayesi ile (dekan yardımcısı olmayan fakültelerde, 
dekan, yönetim kurulu üyelerinden bir profesörü vekil tayin edebilir.) şeklinde değiştirilerek, 
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— Yüksek okullar ve organları, kısmında yer alan «Yüksek o/kullar ve okulların organları» 

matlaplı 17 nci madde, aynen, 
— Dördüncü bölümde yer alan «Öğretim üyeleri ve görevleri» matlaplı 18 nci madde, «'Üni

versite doçenti unvanının kazanılması» matlaplı 19 nen madde, «Doçentlik sınavı» matlaplı 20 
nci madde, tasarının, «Yabancı nreleketlerdc alman doçentlik unvanı» matlaplı 21 nci maddesi 
aynen, 

—. «Doçentlerin tayini» matlaplı 22 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 1 nci cümlesi fıkranın an
lamlını vuzulha kavuşturmak maksadı ile (bir kadroya) ibaresi çikarılara'k yerine ('açık kadro ol
duğu halde) ibaresi konulmıak suretiyle değiştirilerek, 

— «Aranacak şartlar» matlaplı 23 ncü madde, «Profesörlüğe tayin» matlaplı 24 ncü madde, ta
sarının «Öğretim, üyesi seçimi ve profesörlüğe yükseltilme» m'atlaplı 25 nci maddesi aynen, 

— «EmeMilIk» matlaplı 26 ncı maddede 68 olan emeklilik yaş haddi, ülkemizin öğretim üye
lerine olan ihtiyacı Ve yetişmiş insangüeünün kısa zamanda yerinin doldurulamayacağı dikkate 
almlaralk, tasarı metnindeki yaş haddinin muhafazasında fayda görülerek emeklilik yazı 70 ola
rak değişitİrilmie'k sureciyle, 

— «Unvanlarım korunması» matlaplı 27 nci madde, beşinci bölümde yer alan «Tanım» matlap
lı 28 nci madde aynen,, 

— «Asistanların tayininde aranacak şartlar» mıatlaplı 29 ucu maddenin (ç) fıkrası, asistan
ların tâyininde aranacak meslekî şartların yanında, millî güvenlik yönünden önemli görülen' ve 
Anayasamızda nitelikleri belirtilen 'Cumhuriyetimizi ortadan kaldıracak hiçbir eylem ve harekete 
katılmamış olmalarının gereği savunulduğundan ve bu eylemlere katılmış sayılmanın sınırlarının 
tayin ve tespiti hususu objektif esaslara dayandiiilmak gerekçesiyle üniversite yönetim kuruluna 
bıraikacak şekilde yeniden düzenleyerek, 

— «Asistanlığa tayin» matlaplı 30 ncu ve «Asistariların görevleri» matlaplı 31 nci madde
ler aynen, 

—• «Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliği ve bu öğrenciliğin devam etme şartları» matlap
lı 32 nci maddenin son iki cümlesinden belirtilmiş olan doktora veya tıpta uzmanlık süreleri dört 
yıldan altı yıla çıkarılarak ilgili yüksek öğretim kuruluşunun yönetmeliğinde belirtilen sürelerin 
dikkate alınması ayrıca sağlanarak madde bu değişiklikle, 

— «Asistaıdarm yönetime katılmaları» matlaplı 33 ncü, «Öğretim görevlileri ve araştırma gö
revlileri» matlaplı 34 ncü, «Okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler» matlaplı 35 nci maddeler ve «Ya
bancı Uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcıları» matlaplı tasarının, 36 ncı maddesi aynen, 

— Altıncı bölümde yer alan «Çalışma birimleri» matlaplı 37 nci maddenin 1 nci fıkrası, üniver
site içi çalışmaları bölüm ve kürsü, sisteminden söz etmektedir. Bâzı üniversitelerimizde bölüm 
esası tatbik edilmekte ise de, bir kısım üniversitelerimizde bölümlerle beraber, kürsüler de muhafa
za edilmektedir. Kürsü sistemi, üniversitelerimiz için zarurî, haller dışında faydalı bir sistem de
ğildir. Bâzı hallerde gayesi dışında kullanılabilmektedir. Bu durumu önlemek ve üniversiteleri
mizin daha ziyade bölüm esasına geçişini sağlamak ve özelliği olan fakültelerde kürsüleri de muhafa
za edebilmek için fıkra, bölüm veya kürsü veya bölüm ve kürsü şeklinde değiştirilerek ihtiyaçtan 
fazla kürsü ihdasının önlenmesini teminen madde bu değişiklikle, 

— «Tam gün çalışma» matlaplı 38 nci maddenin 3 neti paragrafının sonuna, üniversite asistan
larının ibilimsel çalışmalarının verimli duruma getirilmesi gayesi ile (Üniversite asistanları bütün 
çalışmalarını üniversiteye hasrederler.) cümlesi eklenerek, aynı maddenin (b) fıkrasında (bilgi, 
görgü ve araştırma yapmak) ibaresi, anlam bakımından biraz daha genişletilerek, (bilgi ve görgü
lerini artırmak) şeklinde, maddenin son pragrafı, üniversite öğretim üyelerine kamu kesiminde ka
nunlarla verilecek vazifeleri kabul edebilmeleri bâzı hallerde: mümkün olamaması nedeniyle değiş
tirilerek, bu sakıncaları bertaraf edecek tarzda son paragraf (üniversite öğrenim üyelerime kanun
larla öngörülen resmî görevler saklıdır.) şeklinde düzenlenmek suretiyle, 
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— «Üniversitelerin uygulama alanına yardımı* matlaplı 39 nen madde aynen, 
«Yurt içinde ve dışında görevlendirme» matlaplı 40 neı maddenin 3 neü fıkrası, harcırah. 

ve yollukların tayininde bâzı güçlükler ortaya 'koyacağı, aslında tasarının 40 ncı maddesinin 5 nei 
fıkrasının gayeye daha uygun görüldüğü cihetle, bu fıkranın 40 ncı maddenin 3 neü fıkrası yerine 
kaim olmak üzere değiştirilerek, 

—.«Bilimsel denetim» matlaplı 41 nei maddenin 2 nei fıkrasında (.bilimsel araştırına ve yayım) 
ibaresini açıklığa kavuşturmak için (bilimsel araştırma, uygulama ve yayım) şeklinde değiştirile
rek, 

— «Doçentlik jürileri ve profesörlük komisyonları raporlarının aleniliği» matlaplı 42 nei mad
de, yedinci bölümde yer alan «Yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve ilk tayinler» matlaplı 
tasarının 43 neü ve «Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete geçmesi» matlaplı tasarının 44 neü 
maddesi ile «Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin organları» matlaplı 45 nei, «öğretim üye
si yardımı» matlaplı 46 ncı maddesi, «Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirilmesi» 
matlaplı 47 nei, «Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği» matlaplı 48 nei maddeler aynen, 

— Sekizinci bölümde yer alan «Kektörlük ve fakülte örgütleri» matlaplı 49 nen madde, 
hukuk müşavirleri ve avukatları ile hukuk bürolarında çalışan personelin ücreti vekâletlerinin, 

1389 ve 657 sayılı kanunlardaki hükümlerden yararlanmalarını sağlayacak şekilde yeni bir 2 nei 
fıkra ilâve edilerek ve 5 nei fıkraya (bir hukuk müşavirliği ile) ibaresi eklenmek sureti ile değiş
tirilerek, 

— «Kektörlük ve fakülte personelinin tayinleri» matlaplı 50 nei madde, tasarının «Özlük hak
ları» matlaplı 51 nei maddesi ve dokuzuncu bölümde yer alan «Üniversitelere giriş ve üniversite 
öğrenciliği» matlaplı 52 nei maddeleri aynen, 

— «Öğretim» matlaplı 53 neü maddenin Hükümet tasarısındaki şekliyle muhafazası ve mad
denin sonuna (Yüksek lisans düzeyinde öğretim yapanlar, 32 nei maddenin 1 nei fıkrası ile dok
tora ve tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara sağlanan haklardan yararlanırlar.) şeklinde bir fıkra 
eklenmek suretiyle değiştirilerek, 

— «Öğrenim süresi» matlaplı tasarının 54 neü maddesi aynen, 
— «Öğrencilere yardım» matlaplı 55 nei, «Sosyal hizmetler» matlaplı 56 ncı maddeler aynen, 

— «Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması» matlaplı 57 ııci maddenin son cümlesindeki 
(Bu takdirde yönetim kurulu) ibaresinin yönetim kurulunun, üniversite yönetim kurulu oldu

ğunu belirtmek için ibaresinin (Bu takdirde, üniversite yönetim kurulu) şeklinde düzeltilerek, 
— «Öğrencilerin yönetime katılmaları» matlaplı 58 nei madde, ye Onuncu Bölümde yer alan 

«Uyglanaeak hükümler» matlaplı tasarının 59 ncu maddesi aynen, 
— «Öğretim üyelerine v e öğretini yardımcılarına verilecek disiplin cezaları» matlaplı 60 ncı 

madde aynen, , 
—«Disiplin soruşturmalarında usul» matlapiı 61 nei maddenin son paragrafında gecen (Yük

sek Denetleme Kurulu) ibaredndeki (Yüksek) kelimesi yerine (üniversite) kelimesi konması 
gerektiği halde sehven yanlış yazıldığı müşahed? edildiğinden, madde bu kelime değişikliğiyle, 

— «İtiraz» matlaplı 62 nei madde, «Memurların disiplin işleri» ile ilgili tasarının 63 neü mad
desi, «Öğrencilerin disiplin işleri» matlaplı 64 neü madde, «Ceza soruşturana usulü» matlaplı 65 nei 
madde, Onlbiıinci Bölümde yer alan «Organların güvenliği sağlama görevleri» matlaplı 66 ncı 
maidde, «Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili» matlaplı 67 ııci madde, «Üniversitele
rin kapatılması veya çalışmaların tatili» matlaplı 68 nei madde, «Hükümetin idareye elkoyması» 
matlaplı 69 ncu madde, «Elkoyma halinde Baklanlar Kurulunun yetkileri» matlaplı 70 nei madde, 
Oniıkinci Bölümde yer alan «Genel esaslar» matlaplı 71 ııci madde, «Üniversitelerin gelir kaynak
ları» matlaplı, 72 ııci, «Malî kolaylıklar» matlaplı 73 neü maddeler aynen, «Döner sermaye» 
matlaplı tasarının 74 neü maddesiyle «Özlük işleri» matlaplı 75 ııci madde, Onüçüucü Bölümde yer 
alan «Üniversiteye dönüş» matkph 76 ncı mailde aynen, 
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— «Yönetici organların seçimli» nıatlaplı ta sarmam 77 «nci maddesi Millî Eğitim Komisyo
nunca çıkarılmış olduğundan «Oylama ve kararların açıklanması» matlapîı tasarının 78 nci 
maddesi 77 ncii madde, Millî Eğitim Komisyonunun 78 nci maddesi aynen, «Protokol işleri.» nıat
laplı tasarının 80 nci maddesi 79 ucu madde, «Siciller» matlapîı tasarının 81 nci maddesi 80 nci 
madde, «İzinler» matlapîı 81 nci madde aynen, 

— «Yürürlükten -kaldırılan kanunlar» mat laplı 82 nci maddenin 2 nci fıkrasında yer alan 
üniversitelerin kuruluş kanunlarından sonra bu kanunları değiştiren (kanun numaraları ya
zılmak suretiyle madde değiştirilerek, 

— 83 ncii madde aynen, 
— Ondördüncü bölümide yer alan «Geçici lıü kümler» matlabı altındaki Millî Eğitim Komis

yonunum geçici 1, 2, 3, 5 ve 7 nci maddeleri ile tasarının 4, 8 ve 9 ucu madldeleri aynen, 
—. Geçici G nci maddenin 2 ıidi pragrafmda yer alan (Bir yıllık) sürenin yu.fcard.aiki prag-

rafla benzerliğini sağlamak için bu süremin (îki yıl) şeklinde değiştirilmek suretiyle, 
— Geçici 10 neu madde, üniversite personel Kanunu ile Deivİ0t Mieınurları Kanununu ilgiL-

leııdirdiğinden tasarıdan çıkarılarak geçici 11 nci maddeniin 10, geçici 12 nioi maddesinde 11 
olarak numaraları değiştirilmek .suretiyle aynen, 

— Yürürlük ve yürütme nıatlaplı tasarının 83 ve 86 nci maddeleri ise 84 ve 85 nci madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

— Tasarının Hükümet programında yer alan ve biran evvel çıkarılması gerekli, kanunlar 
meyaniııiKİa bulunması ve üııiversi'teleriımlizin yeni kanuna göre bünyelerindeki değişiklikleri tü
zelden yapabilmelerini temıin için Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar veril
miştir. 

— Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

Kâtip 
Corum 

Söz hakkını Saklıdır 
A. l'opcııbaşı 

Edirne-
/. Erten 

İsparta 
A. 1. Balım 

İzmir 
Muhalifim 
K. önder 

Saimsun 
D. Kitaplı 

Adana 
S Kılıç 

Erzurum 
R. Danışman 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
M Erez 

Trabzon 
E. Dikmen 

Yozgat 
Bâzı maddelerine muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. Sungur 

Baskanvekili 
Niğde 

.V. Çerezci 

Afvon İvaırahisar 
/ / . Ilamamcıoğlu 

Eskişehir 
/, Anrjı 

Istaıibul 
0. C. Fersoy 

Niğde 
. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Corum 
A. Güler 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Samsun 
H. Özalp 

Trabzon 
Bâzı maddelerine muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ. 

ÜNİVERSİTELER KANUNU 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Kapsam 

MADDE 1. — Üniversiteler bu kanun hükümlerine tabidir, 

Üniversitenin tanımı 
MADDE 2. — üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü, yüksek okul, okul, enstitüsü ve benzeri ku

ruluşlarla hizmet birimlerimden oluşan özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek bilim, 
araştırma, öğretim ve yayım birlikleridir. 

Her üniversite kendisine bağlı kuruluş ve birimlerle bir bütündür. Bir üniversitenin genel 
özerkliği ve tüzel kişiliği içinde bu üniversiteyi ollluşturan fakülteler de bu kanun hükümlerine 
göre tüzel kişiliğe sahiptir. üniversiteye bağlı diğer kuruluşların tüzel kişiliğe sahibolması üniver
site Senatosunun kararına bağlıdır, 

Üniversitelerin görevleri 

MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şunlardır i 
a) ıÇeşitü kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 
b) Öğrencilerimi bilim anlayışı kuvveti, sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenime daya

nan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve tecrübe sahibi ele
manlar, Anayasada ifadesini bulan Türk Devletinin ve Türk devriminin ilkelerine bağlı ve millî 
Ikarekter sahülbi vatandaşlar olarak yetiştirmek; 

e) (Çağdaş bilim ve teknoloji gerekleri ve Devlet Kalkınma Plânının hedefleri doğrultusunda, 
kendi insangücü ve maddi kaynaklarını en rasyonel, etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullan
mak; 

iç) Memleketi ilgilendirenler başta olmak üze"<2, bütün bilimsel ve teknik sorunları çözmek için 
bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bu çalışmalarda ilıgiü 
millî bilim ve araştırma kurumları ile yabancı uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yapmak; 

id) Memleketlin türlü yönde ilerleme ve gelişmmm ilgilendiren bütün sorunları Hükümetle 
ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplu
mun faydalanmasına sunmak ve Hükümetçe Millî Eğitim Bakanının aracılığı ile istenecek inceleme 
ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerlM bildirmek; 

e) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlıyan 
her türlü yayınları yapmak; 

i) Türk toplumunun genel seviyesini yük'seiticrl ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini 
sözle ve yazı ile halka yaymak. 
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MİLLİ EĞJTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİLİŞ METNİ 

ÜNİVERSİTELER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel HJiüktümJeai 

Kapsam 

MADDE 1. — Yüksek öğretim br toütründür; 
Yüksek Öğretim Kurumları Üniversiteler içinde! 
toütiünlesir. Üniversiteller bu 'kanım hükümleri
ne} tâbidir. 

Üniversitenin tanımı 

MADDE 2, — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabuP edilmiştir. 

Üniversitenin görevleri 
MADDE 3. — Üniversitelerin grevleri şun-

llardııl : 
a) Çeşitli kademelerde bililmsel öğretim/ 

yapmak;< 

b) öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, 
sağlam düşünceli, milliyetçi, müîlî tariih şuuru-< 
na saihip, vatanına, örf ve âdetlerine bağlı ay
dınlar ve yüksek öğrenime dayanan anesltkler* 
le 'tiürllü bilim ve ıızanan'lık kolları için iyi ha
zırlanılmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam kareik* 
terli vatanldaşjlar olarak yetiştirmâk; 

c) Cağda] bilim ve teknoloji gerekleri veî 
Devlet Kalkınma Plânınım hedefleri doğrultu
sunda, kerJdi imsangücü ve maddî kâynıaklaruniı 
en rasyonel1 eitkiH'i, verimli ve ekonomik sekilide 
kulî3,antmıak; 

ç) Meimklketi ilgilendirenler (başta oümak; 
üzere, toütün bilimsel ve teknik sorunları eöẑ  
inek itein biîinııîeıri genişletip 'derinleştirecek 
inceleme ve araştırmalarda [bul!unm<a(k, bu çaüış-
malıarda üJltgiIü nrllilî ibilm ve araştırıma kurum
lan ile yabansı veya Uluslararası benzer kurum--
larlia işbirliği yapmak; 

BÜTOE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEaiŞTİRıİŞİ 

Üniversiteleı' kanunu; tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

G-eneî hükümler 

Kapsa)) ı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonunun: 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üniversitenin tanımı 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen/ kabul edilmiştir. 

Üniversitenin görevleri 
MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şun~ 

lardııl : 
a) Çeşitli kademelerde 'bilimsel öğreftüm 

yapmak; 

b) öğrencilerini, bilim. anlayışı kuvvetli, 
millî tariih şuurunla saihip, vatanıma, örf ve âdeifc-< 
leırine bağlı, ımiMyeltçi ve sağialm düşünceli ay
dınlar ve yüksek öğrenime dayanan meslekler
de türlü bilim ve uzmanlık kolları üçin iyi hazıri-
lıanmus bilgi ve tecrübe sahibi, sağfkfm karek-* 
terli vatandaşlar olarak yetiştirmek, 

c) Çağidaş bilim ve teknoloji gerekleri ve( 
Devlet Kaükın'nıa Plânınım hedefleri doğrultu. 
sumda, kendi imsangücü ve maddî kayımkflıarınji) 
en rasyonel etkili, verimli ve ekonomik şeMflldel 
kullanmak; 

ç) Memleketi ilgilendilrenller ibaşta otaıakj 
üzere, bütün bilimsel ve teknik (sorumiaın. çöz
mek için Mimleri genişletip derinleş'feirecisk 
önceiöme ve araştırmalarda bulunmak, bu ça-» 
lışmaîaıida ilgili millî bilim ve laraştırma (tourum-t 
lan ile yabancı veya uluslararası benızeı* kurum-ı 
larîa işbirliği yapmak; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 889) 



•— 3 8 — 

(Hükümetin Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üniversite] erüstü kuruluşlar 
Devlet denetimi ve gözetimi 
I - Yüksek Öğretim Kurulu 

Tanımı 
MADDE 4. — Yüksek öğretim kurulu; çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine ve Devlet Kal

kınma Plânının temel ülke ve politikalarına uygun olarak yüksek öğretim alanına yön vermek ama
cı ile, gerekli inceleme, araştırma ve değerlendirmeleri yapmak, yüksek öğretim kurumları arasın
da koordinasyonu sağlamak, uygulamaları izliyerek yetkili makam ve mercilere önerilerde bulun
makla g'örevl bir kuruldur. 

Kuruluşu ve işleyişi 
MADDE 5. — Yüksek öğretim kurulu, Milli Eğitim Bakanının başkanlığında, her üniversite

nin en yetkili organınca profesörler arasından iki yıl için seçilecek birer temısdılci ile kuruldaki 
üniversite temsilcileri sayısı kadar aynı süre ile Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca atanacak üyelerden kurulur. Bu şekilde atananlar arasında Maliye, Millî Eğitim, Genç
lik ve Spor bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtından ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kuruntundan en az birer üyenin bulunması şarttır. 

Kurul ilk toplamtısmda bir genel sekreter seçer. 
Gtenel Sekreter yüksek öğretim kurulu üyeleri dışından seçilir ise, toplantılara, oy hakkı ol-

maiksızın katılır. Genel Sekretere bağlı olarak sekreterlik işlerini ve kurulca verilecek diğer gö
revleri yürütmek üzere Milî Eğîltim Bakanlığında bir büro kurulur. 
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(Millî Eğitum Komisyonunun değ' i sti ı iliş metni) 

d) Memleketin türlü yönden ilerleme ve 
gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları hükü
metle ve kurumalarla da 'elbirliği etmek suretijy-ı 
le öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuç
larını toplumun faydalanmasına sunmak ve hü-ı 
kümetçe Millî Eğitim Bakanının aracılığı ile is
tenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandıra
rak düşüncelerini bildirmek; 

e) Araştırma ve incelemelerinin sonuçları^ 
nı gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağ* 
layan her türlü yayınları yapmak; 

f) Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verile* 
rini sözle ve yazı ile halka yaymak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üniversitelerüstii kuruluşlar 

Devlet denetimi ve g-özetimi 

I. - Yüksek öğretini Kurulu 

Tanımı 

MADDE 4. — Yüksek öğretim Kurulu; 
«Yüksek öğretimin bütünlüğü anlayışı içimde* 
çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine ve 
Devlet Kalkınma Hânının temel ilke ve politi
kalarına uygun olarak yüksek öğretim alanına/ 
yön vermek amacı ile, gerekli inceleme, araş
tırma ve değerlendirmeleri yapmak, yüksek! 
eğretim kurumları arasında koordinasyonu sağ-
laımak, uygulamaları Meyerek yetikilli makamı 
ve mercilere önerilerde bulunmakla görevli biri 
kuruldur. 

Kurulum ve işleı/işi 

MADDE 5. — Yüksek Öğretim Kurulu, Mi
lî Eğitim Bakanının başkanlığında, her üniver
sitenin yetkili organınca profesörler arasından 
2 yıl için seçilecek birer temsilci ille kuruldaki1 

üniversite temsilcileri sayısı kadar aynı süre ile 
Mililî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca atanacak üyelerden kurulur. 
Bu şekilde atananlar arasında resmî yüksek öğ
retim kurumları, Ma%e, Millî Eğitim, Gençüüki 
ve Spor bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşki-, 
lâ'tmdan ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş-
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d) Me'mlelkeStin türlü yönden ilerleme ve 
gelişmesini ilgilendiren bütün «orunları hükü^ 
matle ve kurumlarDa da elbirliği etmek suretiy
le öğretim ve araştırma sorunu yaparak sonuç
larını toplumun faydalanmasına sunmak ve hü-< 
kametçe Milî Eğitim Bakanmın. aracılığı ile 
istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandı
rarak düşüncelerini bildirmek; 

e) Araştırama ve incelemelerin sonuçlarını 
gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağla
yan her türlü yayınları yapmak; 

f) Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verile
rini sözle ve yazı ile halka yaymak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ünîvereitelerüstii kuruluşlar 

Devlet denetimi ve g-özetimi 

I. - Yüksek Öğretüm Kurulu 

Tanımı 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun' 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluşu ve işleyişi 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hüküınrii'ctin teklifi) 

Yüksek öğretim kurulu, Milî Eğitim Bakanının daveti üzerinle toplanır, üyelerin üçte bdlrinin 
isteği ile toplantı yapılması zorunludur. 

Yüksek öğretim kurulu çalışma usulünü kendisi tâyin eder. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 6. — Yüksek öğretim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Yüksek öğretim alanında yeni kurumların açılması, mevcutların geliştirilmesi, inısamıgücü 

ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımların ve kaynakların etlMli bir şekilde kullanılması, yüksek öğ
retim alanının muhtaç bulunduğu öğretim ve araştırma elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında 
yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak; ; 

ib) Üniversite ve diğer yüksek öğretini kuramlarını ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarını 
inceljyerek gömüşlerini bir ay içinde Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 

c) Öğrenim ve öğretimin Devlet Kalkınma Planı hedef lerine uygun olarak yürütülmesini sağ
lamak amacı ile üniversitelinin özelliklerini, kapasitelerini, insanıgücü ve maddi ihtiyaçlarını dik
kate alarak gerekli gördüğü öğretim dallarında döııuem sayısının artırılması, paralel öğretim veya 
geöe öğretimi yapılması hususunda önerilerde bulunmak; 

ç) Üniversitelerin, yüksek öğretimin bütünlüğü çerçevesi içinde, yüksek dereceli okullara aka
demik yönden yapabilecekleri yardımların ve bu alandaki gözetim hizmetlerinin esaslarını ilgili 
kurumlarla birlükte saptıyarak, gereğini istemek ve sonuçlarını izlemek; 

d) Görevlerinle ilişkin çalışma sonuçlarını her yıl bir rapor halimde yayınlamak; 
e) Bu kanunla verilmiş diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriliş metni) 

tutma Kurumlundan en az birer iiyenliın bulıunıma-
BI şarttır. 

Yüfkselk öğretim Kuırıüunun göstereceği /iiç 
aday arasımdan Millî Eğitim Balkanı tarafındanı 
Mır genel seikreter tayin eıdilir. Genel Sekretetf 
topilanltıiliara oy hakiki olmaksızın katılır. 

Genel Sekretere 'bağlı «olarak, sekreterlik 
işlerini ve kurulca verilecek diğer görevleri 
yürütimek üzere iMillî Eğiltim BaFican lığında »bir 
sekreteriya kurulur. Bu isıekreiteryada ayrıca, 
eğitim (araştırmaları, plânlaması, koordinasyo
nu yapacak ve eğitimle ilgili çalışmaları dü
zenleyecek, yeteri kadar uzman bulundurulur. 

Yüksek öğreltiim Kurulu Millî Eğitim Baka
nının dalvelti üzerinle toplanır. 'Üyelerin üçte 
birinin isteği halinde toplanjtı yapılmasa zorun
ludur. 

Yüksek Öğreftim Kurulu çalışma usulünü 
kendisi tayin eder ive bu husus fbir yönetmelik
te gösterilir. 

Görev ve yet İçleri 

MADDE 6. — Yüksek öğretim Kurulunun 
görev ve yetkileri şunlaırdır : 

a) Yük'3£ik öğrenim alanında yeni kurum
ların açılması, mevcutların geliştirilmesi, in-
sangücü ihtiyaçlarının karşılanması, yatırım
ların ve kaynaklarım etkili ibir şekilde kulla
nılması, yüksek öğretim alanının muhtaç bu
lunduğu öğretini ve araştırma elemanlarının 
yur'fc iiçinde ve yuırlt dışında yetiştirilmesi için 
kısa ve uzun vadeli plânlar hazırlamak ve 
kendisine bağlı Ikuruluişların ısenaltıolarınca 
tespit edilen ideal kadrolarını dengeli (bir 'ge-
kilde düzenlemek; 

b) üniversite ve diğer yüksek öğretim 
kurunılaırlnı ilgilendiren kanun ve 't(üzük ta-
sarılarını inceleyerek görüşlerini İbir ay içinde 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 

c) öğretim, ve öğretimin Devlet Kalkınma 
Plânı hedeflerinle uygun olarak yürütülmesini 
Bağlamak almaca ile üniversitelerin özellikleri
ni, kapasitelerini 'insangücü ve malddî Şihtiyaç-
laıtnı dik'kalte alarak gerekli gördüğü öğre-
tlım dallarında dönem sayısının arltırılması, 
paralel öğretim jveya gece öğretimi yapıîiması 
hususunda Önerilerde bulunmak; 
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Görev ve yetkileri 

MADDE 6. — Yüksek öğretim Kuruliumıun) 
görev ve yetkileri şunlardır :< 

a) Yüksek öğretim alanımda yeni Jkurunı-
ların açaliması, mevcutların geMşjtirilmfesi, insan-» 
gücü ihtiyaçlarının ikarşılanması, yatıomlaırıni 
ve kaynakların etkili bir şekillide (kullanılması, 
yüksek öğreitiim alanının muhtaç bulunduğu öğ« 
retim ve araştırma elemanlarının yurt içinde 
ve yurt 'dışında yetiştirilmesi için kusa ve uzun 
vadeli plânlar hazırlamak ve ilgili kuruluş
ların senafcolarca tespit edilen ideal kadrolarınsı 
dengeli bir şekilde düzenlemek; 

b) Üniversite ve diğer yüksek öğretim İku-A 
rumlarını ilgilendiren kanun ve tüzük tasarıla
rını üncıelıeyertek görüşlerini bir ıaiy içinde Millî 
Eğilfclm Bakanlığına »unmak; 

c) öğrenim ve öğretimin Devlet Kalkınımial 
Föânı hedeflerin© uygun olarak yürütüllmeısinıi/ 
sağlalmıak amaıcı ile üniversitelerin özelliklerini,) 
kapasitelerini insangüeü ve maddî ihtiyaçlarına 
dikkate alarak gerekli gördüğü öğretim (dallan 
rmda dönem sayıısanın artırılması, paralel öğre
tim veya gece öğretümıi yapılması hususunda1 

önerilerde. bulunmak; 
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II - üniversitede denetleme kurulu 

Tanımı ve kuruluşu 

MADDE 7. — üniversite denetleme kurulu, üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve deneti
mini sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 

Kural, Başbakan veya görevlendireceği bir Bakanın başkanlığında, Adalet Bakanı, Mülî Eğitim 
Bakanı, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Başsavcısı ile Danıştay Başkanı ve Danıştay Başkamun söz
cüsünden kurulur. 

Kurulun sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından düzenlenir. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Üniversite denetleme kurulu, Devletin gözetim ve denetimi görevimi yerine ge
tirmek üzere : 
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ç) Üniversitelerin, yüksek öğretimin bü
tünlüğünü çerçevesi içinde, yüksek dereceli 
(okullara akademik yönden yapa/bilecekleri yar
dımların ve bu lalandaki gözetim hizmetlerinin 
esaslarını ilgili kurumlarla birlikte saptaya
rak, gereğini istemek ve 'sonuçlarını izlemek, 

d) Görevlerine ilişkin çalışma Sonuçları
nı Iher yıl bir rapor halinde yayınlamak; 

e) Kalkınma plânının gerektirdiği araş
tırma konuları ile özel araştırana fonlarının 
iiniveıİ3İtelere dağıtımını üniversitelerarası İş
birliği halinde yapmak; 

f) Yüksek Öğretim Kurumlarının ' eğitim, 
öğretim, ders programları ve sömestri sayı 
ve süreleri ile öğrencilerden almıacak ücret ve 
harçlar konusunda gerekli esasları tespit et
mek ve denkliği sağlamak; 

g) Uluslarrası bilimsel kuruluşlara katıl
mak amacını güden, ımillî komiteler kurmak, 
denetlemek ve gereken malî desteği sağla
mak ; 

lh) Bu kanunla verilmiş diğer görevleri 
yapmak ve yetkileri (kullanmak. 

II. - üniversite Denetleme Kurulu 

Tanımı ve kuruluşu 

MADDE 7. — üniversite denetleme kuru
lu, üniversiteler üzer'lmıde Devletin gözetim 
ve denetimini sağlamak üzere Başbakana bağ
lı olarak çalışan bir kuruluştur. 

Kurul; Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı
nın Başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı, Ada
let Bakam Ibu kanuna italbi üniversitelerim es-
iki rektörlerimden kur'a ile seçilecek üç eski 
rektör, Devlet .Plânlama Teşkilâtı Müsiteşanm-
dan ve Millî Güvenlik Kurulunun seçeceği bir 
üyeden kurulur. 

Kurulun 'sekreterlik işleri Başbakanlık ta
rafından 'düzenlenir ve yürütülür. 

OÖrev ve yetkileri 

MADDE 8. — Taisarınm 8 mci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ç) Üniversitelerin, yüksek öğretimin bütün
lüğü çerçevesi içinde, yüksek dereceli dkulara 
akademik yönJdeım yapabilecekleri yardımları ve 
bu alandaki gözetim hizmetlilerinim esaslarını il
gili kurumlarla biırlfilkte saptayarak, gereğini dis-
temek ve sonuçlarını İMemek; 

d) Görevleritoe ilişkin çalışıma sonuçlarını 
her yıl bda* rapor halinlde yayımlamak; 

e) Kalkınmıa plânının gerelkrtArdfljği araştır
ma konuları ille özel araştırma fanlarımın üniver
sitelilere dağıtımını üniversiteler arası işbirliği 
halinde yapmak; 

f) Yüksek öğretim laırumlarının öğremıci-
lerdlmden alınacak ücret ve harçlar konusunda 
gerekil esasları tespit etmek ve 'denkÜJgii sağ
lamak; 

g) Uluslararası Bilimsel Kurulıuşlara ka
tılmak amacını güdem, Millî Komdıteler kurmak, 
demetlemek ve gereken malî desteği sağiamak; 

h) Bu kanunla verilmiş ıdiğer görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak. 

II - Üniversite Denetleme Kurulu 

Tanımı ve kuruluşu 

MADDE 7. — Üniversite Denetleme Kuru
lu, üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve 
denetimimi sağlamak üzeire Başjbakamlığa bağ
lı ofliarak çalışan bir kuruluştur. 

Kurul; Başbakanım başkanlığında, Millî Eği
tim Bakanı, Adalet Bakamı, bu kanuna tabi1 

üniversitelerin Rektörlük yapmış öğrettim üye
leri arasından kur'a ile üç yıl ıslüre için seçilmiş 
üç üye, Devlet Plânlama teşkilâtı Müsteşarı, 
Milî Güvenlik Kurulunun dekanlık yapmış, öğ
retim üyeleri arasından üç yıl süre içiîn seçece
ği! bir üyeden kurulur. 

Başbakanın katılmadığı hallerde kurula 
Millî Eğitim Bakanı Başkanlık eder. 

Kurulun Sekreterlik işleri Başbakanlık ta
rafımdan düzenlenir ve yürütülür. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 8. — Üniversite Demietilesmje Kurulu, 
DevletÜm Gözetimi ve DeiHetümi görevimi yerine 
getirmek üzere: 
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a) üniversitelerin veya bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerim organlarından veya bu ku
ramlarda görevi kişilerden, gerekli gördüğü hallerde, yazılı veya sözlü bilgi istemek; 

b) Üniversite veya bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerde görevi kişiler için disiplin ve
ya ceza kovuşturması açılmasını yetkili makamlardan istemek; bu konuda yetki! organlarca alı
nan disiplin kararlarına karşı üniversiteler arası kurula itirazda bulunmak; onlbeş gün içinde ge
rekli kovuşturmaya başlanmadığı veya alîsine bir (karar almadıkça başlanan kovuşturma en geç 
üç ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde, doğrudan doğruya, üniversite öğretim üyelerinden so
ruşturmacı tâyin ederek sonucu, gereği yapılmak üzere yetkili organa İletmek : 

c) Üniversitelerin veya üniversiteye bağlı kurum ve kuruluşların veya bir üniversiteye bağlı 
olmıyan fakültelerin idaresine el konulmasını gerektiren hallerde Bakanlar Kurulunu haberdar 
etmek; 

ç) ündjversitelerin işleyişi konuşumda her yıl Başbakanlığa rapor vermek; 
Görev ve yetkilerine sahiptir. 
Milî Eğitim Bakanı, gecikmesinde sakınca girdüğü hallerde, en geç bir hafta içinde denetleme 

kurulunun tasvip ve takdirine sunmak üzere, kurul adıınıa yuikarda yazılı görevleri yapmaya ve 
yetkileri kullanmaya mezundur. 

III - Üniversitelerarası kurul 

Tanım ve görev 

MADDE 9. — üniversitelerarası kurul, yükseköğretim plânlaması içinde, üniversiteler arasında 
akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılıyacak 
tedlbirleri almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük taşanlarını ve aynı 
nitelikteki yönetmelikleri hazırlamak ve bu kanunda belirtilen diğer işleri yapmakla görevli bir 
kuruluştur. 

Kuruluş ve işleyişi 

MADDE 10. — Üniversitelerarası kurul, tüm olarak bu kanuna tabi her üniversitenin rektörü 
İle senatosunun üç yıl için seçeceği ikişer profesörden kurulur. Kuruluş kanununa göre bu kanu
na tabi olmıyan veya belli bir süre sonra veya belli şartların gerçekleşmesi ile tüm olarak bu ka
nuna tabi olaoak üniversitelerin rektörleri de, bu geçiş döneminde, kurula üye olarak katılırlar. 

'Bu kurula, üniversitelerin kuruluş sırasına göre her yıl tüm olarak bu kanuna tabi bir üniver-
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III - Üniversitelerarası Kurul 

Tanım ve görevi 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu nıadidesi aynen 
(kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve işleyiş 

MADDE 10. — Üni/VerJsitelerarası Kurul, her 
ürjverslteniin rektörü 'ile iem yetkdflli organının 
üç yıl üçün seçeceği İkişer profesörden (kurulur. 

Bu Kurulda 'üye üniversite refkt'örleri, her 
yıl Eddtaı tetymdia fblir (aırajda yapacalMarı bir top-

(Bütee Plân Konmvammıın değiştinişi) 

a) Üniversellerin veya bir ünivefraıiiteye 
bağlı olmayan fakültelerin orgıanlannldan veya 
bu kurumlarda görevli kişilerden, gerekli gör
düğü hallerde, yazılı veya sMü bilgi i t anek ; 

b) Üniveraifte veya Ibür lümJiJveirsoltlelyie bağlı 
olmayan fakültelerde görevli kiplerin disiplin 
veiya ceza kovuşturması açılmasını igıerektdren 
fiilleri için kovuşturma açılmasını yetMi tmla-
kaimlardan istemek: ;bu konuda yetkiiM orgıan-
larca alınan disiplin kararlarına karşı üniversi
telerarası kurula itirazda buılunnıJk; omlbeş glün 
Hiçinde gerekli kovuşturmaya haşlanfmiadığı veya 
aksine (bir 'karar alınnuadukoa başlanan kovuş
turma engıeç üç ay içinde sc^uçlandırılmiadığı 
taJkdirde, doğrudan doğruya üniversite öğreitüim 
üyelerinden 'soruşturmacı tayin' «fdıerek sonu
cu, gereği yapılmak üzere yeUMli organa Mlelfc-
meK: 

c) Ünliversâttefleırlin veya üniversiteyle bağlı 
kurum ve kuruluşların veya bir üniversiteye' 
bağlı olmuyan fakültelerin idaresine el konul-
ımiasmı gerektiren hallerde Bakanlar Kurulunu 
haberdar etmek: 

ç) ÜniversMerin işleyülşi (konusunda her 
yıl Başbakanlığa rapor veirimiek; 

Görev ve yetMerinie aatoSiptitr. 
Millî Eğitim Bakama, geçiilkmesirıde sakınca 

gördüğü hallerdi©, em geç bir hafıtıa udinde denet
leme kurulunun tasvip ve takdirine sunmak üze
re, kurul adına yukarıda yazalı görevleri yap-
miaya ve yatikileri kullanmaya mezundur. 

III - ÜnivefrsiteHerarası Kurul 

Tanım ve görevi 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Kurulu ve işleyiş 

MADDE 10. — Üniversitelerarası kurul, bü
tün 'üniversitelerin reiktörleri İle en yötikiE or
ganının üç yıl Üçüm, seçeceği! İkişer profesörden 
kurulur. 
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sitenin rektörü başkanlık öder. Kurul toplantıları, rektörlerce aksi kararlaştınlmaidıkça, Başka
nın bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehirde yapılır. 

Kurul raportörlüğünü oya katılmaksızın üniversiteler arası kurul genel sekreteri yapar. Ge
nel sekreter kurul tarafından tâyin edilir. 

Raportör, kurul tutanak ve kararlarını saklar, bunların birer örneğini üniversitelere ve fakül
telere gönderir. 

Üniversiteler arası kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. G-erekli hallerde Millî Eğitim Ba
kanı veya her üniversite rektörü kurulun toplantıya çağrılmasını başkandan istiyebilir. 

Üniversiteler arası kurul kararlarının birer örneği Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Millî 
Eğitim Bakanı alman kararın yeniden incelenmesini gerekçe göstererek 15 gün içinde istiyebllir. 
Üniversitelerarası kurul bir ay içinde aynı konu üzerinde alacağı kararı bakanlığa bildirir. Bu 
karann en az üye tam sayısının ü^te iki çoğunluğu İle alınması gereklidir. Bu karar, ilgililerin 
yetkili yargı mercilerine başvurmak hususundaki hakları saklı kalmak üzere, kesindir. 

ÜÇÜNCÜ [BÖÜÜÜVI 

Üniversitelerin işleyişi 

I. - Üniversite organlan 

Senato 

MAI>DE 11. — Senato, rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, rektör yardınıcılarmkian, fakülte dekanlarından, her fakülte kurulunun kendi üreleri 
arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğruya üniversiteye veya fakül
telere bağlı her yüksek okulun müdüründen kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve tüzük tasanlannı hazırlar ve aynı ma
hiyetteki yönetmelikleri yapar, Üniversitenin bütününü ilgilendiren işler hakkında karar verir. 
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lamtada aralarından birini ünivers^elerarası Ku
rul Başkanlığıma seçerler. Aynı işahıs, anadan 
üç yıî geçmeden Üniversitelerarası Kurul Baş
kanlığına tekrar ısieçilemJeız. 

Kurul toplantıları, rektörlerce aksi kararlaş-
tırıimıaidıkça, Başkanın 'bağlı olduğu üniversite
min bulunduğu seMrde yapılır. 

Kurul raportörlüğümü oya katılnıaksızım, Üni
versitelerarası Kurul Genel Sekreteri yapar. Ge
nel Sekreter Kurul tarafımdan. talyim edilir. Genel 
Sekretere (bağlı 'sekreterlik bürosunun merkezli 
Ankara'dadır. 

Ralptaritör, Kurul Itultanak ve kararlarını sak
lar, bunların birer örmeğimi üniversitelere ve fa-
külîtıeflîere gönderir. 

ümJversiteleırarası Kurul, (başkanının çağrısı 
üzerime toplanır. 'Gerekl hallerde Milî Eğıttdlm 
Bakanı veya her ümiversite rektörü kurulun top
lantıya çağrılmasını baişjkandam filslteyefbilir. 

Üniversitelerarası Kurul feararlannın birer 
örmeği MTJlî Eğitimi Bakanlığına gönderilir. MS1-
lî Eğitim Bakam ialmnian kararın yeniden (incelen
mesini gerekçe göstereriek, 15 (güm içlimde ifsiteye-
ibiür. Üniversitelerarası Kurul, aynı konu üze
rinde alacağı kararı bir ay içimde Bakanlığa bil
dirir. Bu kararın en az üye tamsayısının üçte 
.iıki çoğunluğu ille alınması gereklidir. Bu karar, 
ilgiliffl&rita yetkiflü yargı meımiösrillnle tbıaşvunmaık 
ıhussulsundaki haklan sakil kalmak üızere, kesin
di?. 

ÜÇÜNCÜ 03ÖLÜM 

üniversitelerin (işleyişi 

I - Üniversite organları 

Senato 

MADDE 11. — ISemato, Rektörün Başkanlı
ğımda, 'öğretim (görteVi (başında Ibuluman bir ön
ceki rektörden, rektör yardımoılia/nmdam, fakül
te (dekanlarından, İner fakülte (kurulunun kemdi 
üyeleri arasından üç yıl için sesçefceği birer 'profe
sörden ve doğrudan doğruya 'üniveırislfee veya 
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Bu kurulda üye üniversite rektörleri, her yıl 
Haziran ayının son haftasında bir arada yapa
cakları toplantıda, Üniversıöt^erarası Kurula 
aralarından, bir başkan bir başkanvekili seçer
ler. Aynı şahıslar, aradan üç yıl geçmeden 
Üniversitelerarası Kurul Başkan ve Başkamve^ 
kiliiğime tekrar seçilemezler. 

Kurul toplantıları, rektörlierce aikjsi karar-
laştırılmiadıfcça Başkanın bağflı olduğu üniver
sitenin bulunduğu şehirde yapılır. 
Kurul raportörlüğünü oya katılmaksızın Üni

versitelerarası Kurul Gemel Sekrieteîri yapar. 
Genel Sekreter Kurul tarafından tayin edilir. 
Gemel Slekreıbeîre bağlı sfcktretlelrlk bürosunun 
miekezi Ankara'dadır. 

Raportör, Kurul tutanak ve kararlarını sak
lar, bunlarım birer örneğini üniversitelere ve fa
kültelerle gönderir. 

Üniversliiteleırara'sı Kurul, Başkamın çağrısı 
üzerine toplanır. Gerekli hallerde Millî Eği
tim Bakanı veya her üniversite rektörü, Kuru
lun /toplantıya çağırılmasımı Başkamdan isteye -̂
biüiir. 

Üniversitelerarası Kurul kararlarının birer 
örneği Millî Eğitimi Bakanlığıma gönlderilir. 
Milî Eğitim Bakamı alıman kararım yemildem im-
celemmesıM gerekçe göstererek, 15 güm içimde 
isteyebilir. Ümiversiteiteîraraısı Kurul, aynı ko
nu üzerande alacağı kararı Mr ay üçümde Ba
kanlığa bdflJdiriir. Bu kararım üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile alınması gereklidir. Bu ka
rar, ilgililerim yetkili yargı mııercdieırâmıe (baş
vurmak huisusumldakü hakları saklı IkaLmak üze
re, kesimdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üniversitelerin, işleyişi 

I - Üniversite organları 

Senato 

MADDE 11. — Senato, Rektörü başkanlı
ğımda, öğre!tim görevi başında bulunan bir 
önceki reiktöaldıem, rektör yardımcılarından, 
fakülte dekanlarımdan, lher fakülte kurulunun 
kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği 
ikişer profesörden ve üniversite veya faikülte-
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Üniversite veya fakültenin yetkili organlarının, kürsü, bölüm, enstitü, yüksek okul ve diğer ku
rumların kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki, kanun, tüzük ve yönetmelik ta
sarıları konusundaki tekliflerini; seçim ve bütçe hakkındaki karar ve tekMflerini inceleyip işleme 
kor. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verîılen diğer görevleri yapar. Bir imtihana bağlı 
olmıyan fahrî akademik paye Ve unvanlar hakkında ilgili fakülte organından gelen teklifleri kara
ra bağlar 

(Senato, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı kurumlara atanmış öğretim üye ve yardımcıla
rını, üniversitenin diğer kurumlarındaki öğretim, eğitim ve araştırma hizmetleri ile görevlendire
bilir. 

Fakülte organlarının bu kanun hükmünce kesin olanları dışındaki karar ve işlemlerine yapıla
cak itirazlar senato tarafımdan incelenip karara bağlanır. 

Fakültelerin senato tarafından onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili organlarca yeni
den incelenebilir. îkinoi defa senatoya gelen fakülte kararları, senato tarafından kesin karara 
bağlanır. Senatonun aldığı ret kararları gerekçesiyle birlikte ilgili fakülteye bildirilir. 

Yönetmelikler, senatonun onanımdan ve Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe 
girer. Senatolarca hazırlanan kanun ve tüzük ta sarılan gerekçeleriyle birlikte Millî Eğitim Ba
kanlığına sunulur. 

Rektör senato kararlarını mümkün olan en kısa zamanda çoğaltarak Millî Eğitim Bakanlığına, 
dekanlıklara ve senato üyelerine gönderir. Millî Eğitim Bakanı senatoca alınan bir kararın ge
rekçe göstererek yeniden incelenmesini 15 gün içinde istiyebdllr. Senato bir ay içinde aynı konu 
üzerinde alacağı kararı bakanlığa bildirir. Bu kararın en az üye tam sayısının üçte ikisi çoğunlu
ğu ile alınması gereklidir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hususundaki 
haklan saklı kalmak üzere, kesindir. 
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fakültelere bağlı her yükB&k oku ta müdürün
den (kurulur. 

S&natio rapootöörlüğünü, toya katılmaksızın 
üniversite Genel •Sekreteri yapar. 

Senalto üniversatenin bütününü ilgilendiren 
kanun ye tüzük ^asarıliarını nazırlar ye aynı ma-
fo&lyetteki y^dümeOlikM yapar, üniversitemin 
'bütününü ifljgiilendlilren işler hakkında karar ve
rir. tfoıiıveırsiiite veya faküllffeeniin yetfcil olanları
nın kürsü, bölüm, enstitü, yüksek okul ye diiğer 
kurumların kurutaası, kaldırılması veya bir-
leştirilmeısi hakkındaki tekliflerini (inceleyerek 
bu hüsu'slajıida gereMü kararı alır. Seçimler bak
landaki kararlarım işleme koyar, bütçe hakknı-
djaüci (önerilerini inceleyerek bu busustakj üni
versite görüşünü tespit eder. Kanun, tüzük ye 
yönetoeiklerle ikendilsimıe verülen düğer görevleri 
yapar. ÎBir imtihana bağlı olmayan (fahri aka
demik paye ye unvanlar hakkında dflgifli f akülte 
organından güllem teklifleri karara bağlar. 

Senato, doğundan (doğruya üniversiteye (bağ
lı kurumlliara atanmış öğretim üiye ve yardanı-
çılanını, (üniversitenin diiğer kurumllairımfdiakjj öğ
retim, eğitim ye araştırma hizmetl'eri île görev
lendirebilir. 

Fakülte organlarınım bu kanun hükmünce 
kelsin olanları dışındaki (karar ye telemlerine 
yapılacak itirazlar, Senato tarafından incelenip 
karana ağlanır . 

Faküliteilerin Senato tarafındam onanmayarak 
bozulan lilşll&m ye kararları ilgila torgamlarca yet-
nîden fincelenebilr. ikinci defa Senatoya gelen 
fakülte kararları, iSenato tarafından kesin ka
rara bağlanır. ıSenatonun laldığı ret kararları, 
gerekçesiyle (birlikte, dlgül (fakülteye bildirilir. 

Yönetmelikler, {Senatonun ©namından ye 
Resmî Gazetede yayımlanmasından tsonra yü
rürlüğe giilrer. (Senatolarca (hazırlanan kanun ve 
tüzük /başarıları, gerekçeleriyle birlikte, Mîllî 
Eğitim Bakanlığına ısunulur. 

Rektör, (Senato kararlarını mümkün ' olan 
em (kısa zamanda (çoğaltarak Millî Eğitini Ba
kanlığına, Dekanlıklara ye ISenato üyelerine 
gönderir. Millî Eğitim (Bakanı ısenatoca alınan 
bir kararın, gerekçe göstererek yeniden incelen
mesini 15 gün içinde isteyebilir. Senato bir ay 
içinde aynı (konu üzerinde alacağı kararı Bakan-
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lere bağlı her yüksek okulun müdüründen ku
rulur. 

Senato raportörlüğünü, oya katılmaksı
zın ünülversiıte genel sekreteri yapar. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendi
ren kanun ve tüzük tasarılarını hazırlar ve 
aynı majhlyetlteki yönetmelikleri yapar, üni
versitemin bütününü ilgilendiren işler 'hak
kında karar verir. Üniversite veya fakülte-
nün yetkili organlarının kürsü, bölüm enstitü, 
yüksek okul ve diğer kurumların kurulması, 
kaldınlması veya birleştirilmesi hakkındaki 
tekliflerini inceleyerek bu hususlarda gerek
li kararı alır. Seçimler hakkındaki kararları
na işletme koyar, bütçe hakkındaki önerile
rini inceleyerek bu husustaki üniversite gö
rüşünü tefcpit eder. (kanun, tüzük ve yönetme
liklerle kendisine verilen diğer görevleri ya
par. Bir imtihana bağlı olmayan fahri aka
demik paye ve unvanlar hakkında ilgili fa
külte organından gelen teklifleri (karara bağ
lar. 

Senato, üniversiteye bağlı kuruttnlara atan
mış öğretim üye ve »yardımcılarını, üniversite* 
nin düğer kurumlarındaki öğrötiım, eğitim ve 
araştırma hizmetleri 'ile 'görevleındiirelbİJİlir. 

Fakülte organlarının bu kanun hükmünce 
kesin olanları dışındaki karar ve işlemleri
ne yapılacak itirazlar, Senato tarafından ince
lenip karara bağlanır. 

Fakültelerin Senato tarafından onanmaya
rak bozulan işlem /ve kararlan ilgili organ
larca yenliden incelenebilir. İkinci defa Sena
toya gelen fakülte kararları, Senalbo tarafın
dan kesin karara (bağlanır. Senatonun aldığı 
re)i kararları, gerekçesiyle birlikte, ilgili fa
külteye büdiirfiir. 

Yönetmelikler, Senatonun enamından ve 
Resmî Gazetede yayımlan imasından gen yürür
lüğe girer. Senatolarca hazırlanan kanun ve 
tüzük taşanları, gerekçeleriyle bdırüiükbe, Mil
lî Eğiltıkn Bakanlığına sunulur. 

Rektör, Senato kararlarını mümkün olan 
en kasa zamanda çoğaltarak Millî Eğitim Ba
kanlığına, dekanlıklara ve Senato üyelerinle 
gönderir. Millî Eğitim Bakanı Senatoca alı
nan bir kararın, gerekçe göstererek yeniden 
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Üniversite yönetim kurulu 

MADDE 12. — Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bu
lunan bir önceki rektörle rektör yardımcılarından, fakülte dekanlarından, doğrudan doğruya 
üniversiteye bağlı yüksek okul müdürlerinden kurulur. Kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümle
rinin ve senato kararlarının uygulanmasını sağlıyaoak karar ve tedbirleri alır. Rektörün göreceği 
bütün işlerde kendisine yardım eder. 

Üniversite vönetîîm kurulunun raportörlüğünü, oya katılmaksızın, üniversite genel sekreteri 
yapar. 

Rektör 

MADDE 13. — Rektör, senato üyeleri ile her fakülteden fakülte kurulunca seçilecek yedi öğ
retim üyesinin bir arada yapacakları toplantıda üç yıl için üniversitenin aylıklı profesörleri ara
sından salt çoğunlukla seçilir. Bir fakültede on öğretim üyesi bulunmadığı takdirde bütün öğ
retim üyeleri seçime katılır. 

Dönem süresi biten rektör yeniden seçilebilir. Fakat aynı şahıs aradan bir seçim geçmeden iki 
dönemden fazla rektörlük yapamaz. 

Rektör, üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Üniversite kurullarına başkanlık eder, bun
ların kararlarını uygular, üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlar. 

Rektör bütün kuruluşlar üzerinde genel bir denetleme yetkisine saihiptir. Bu kanunda dekan
lara verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim işleriyle 
bilimsel araştırma işlerinin gereği gibü yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekli denetlemeleri 
yapar. Gördüğü aksaklıkları giderecek tedbirlerin alınmasını sağlar. Rektör, kenedi yetkisinde olan 
bu işleri yapmadığı takdirde ilgili dekan, müdür ve öğretim üyeleriyle birlikte sorumludur. Se
nato üyelerinden herbiri rektöre bu hususta yazı ile soru sormak yetkMne sahiptir. Rektör bu 
soruya en geç 15 gün içinde yazı ile cevap vermek zorundadır. 

Rektörün aylıklı profesörler arasından seçilmiş bir veya iki yardımcısı bulunur. Rektör yardım
cılarını, seçimini takibeden bir ay içinde Rektörün göstereceği, bir misli aday arasından Üniver
site Senatosu seçer. Rektör yardımcıları Rektörün tesbit edeceği işleri görürler. 

Rektör, işi başında bulunmadığı zajnan, Rektör yardımcılarından birini vekil bırakır. Rektörün 
vekilini tâyin edemediği hallerde öğretim üyeliğinde kıdemli, yardımcı vekil olarak görev yapar. 

Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse veya Rektör seçim süresi dolmadan görevinden ay-
rılırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere yeni bir Rektör seçilir. 
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lığa îbıiMiirdır. !Bu kararın, ıen (az [üye tamı sayısı
nın üçte ÜikiiJ çoğunluğu ille Sunması (gereklidir. 
Bu karar, (ilgililerin yetküli Jyargi mercdleriııe 
başvurmak (hu&usumdaki hakları saklı kalmak 
üzere, kesindir. 

Üniversite Yönetim Kurulu 

MADDE 12. — Tasarınim (12 med (maddesi ay
nen kabul lediilmiştdr. 

MADDE 13. — [Rektör, her ümVersltenim /bü
tün (öğretilin üyelerimin (bdlr iarada (yapacakları 
toplantıda, üç yıl üçün, üınversatenin / (aylıklı 
profesörleri arasından, Isalt ıçoğumlukla seçilir. 
Rektör adayları, ıseçriimiden en az (bir ay iönoe, (bi
yografilerini /Ve galışüna ıprogramlarını rektör
lüğe verirler. Rektörlük, (biyografi >ve çalışma 
programlarını ıen (geç 15 igüm dliçnlde çoğaltarak 
öğretim üyelerine 'dağıtır. Ayrıca, biyografisi 
verilmek kaydıyle (seçimden ı ionlbeş gün ' önce 
seçmenlerin ıen iaz dörtte (birimim teklifi aile bir 
profesör ide (rektör adayı jsayılır. 

Dönem Isüresd biten rektör yeniden seçliebir 
lir. Fakat, aynı şahıs, iaradan (bir seçim dömemi 
geçmeden, iki dönemden fazla rektörlük yapa
maz. 

Rektör, Üniversite tüzeilkişüig-imn IteimısiloM-
dir, Üniverslite tkurullarına [başkanlık eder, bun
ların, kararlarını uygular, Üniversiteye bağlı 
kuruluşlar arasında (düzenli çaflışmayl Bağlar. 

Rektör, İner (öğretim yılı (sonunda üniversite
nin (genel durumu İve inleyişi hakkında Yüksek 
öğretim (Kuruluna (bir rapior ,Ver4r. 

Rektör, (bütün kuruluşlar üzerinde genel 
bir denetleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda de
kanlara verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını 
ve fböyleoe ünliıversiiitenin yönetim ve öğretim 
işleriyle (bilimsel araştırma işlerinin gereği1 gibi 
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'imoelanmesiui 15 gün üçümde isteyebilir. Sema* 
io 'bir ay içimde aynı konu üzerinide alaicağı ka
rarı Bakanlığa bildirir. Bu kararım, üye tam 
saıyıısıniün salt çoğunluğu ile ahımması gerekli-
dît1. Bu karar, ifljgilileırin yeftlkili yargı merci
lerine başvurmak hususundaki ihakları saklı 
/kalmak üzere, kesinidir. 

Üniversite yönetim kurulu 

MADDE 12. —- Tasarının 12 nci imadde'si 
aynen kabul edilmiştir. 

Rektör 
MADDE 13. — Rektör, her üniversitenin 

(bütün öğretim üyelerinin bir arada yapacak
ları toplantıda, lüıç yıl &çin, üniversitetnin ay
lıklı profesörleri araisındam, salt çoğunlukla 
seçilir. 

T>'(m&m süresi 'biten rektör yeniden seçile-
CJİJA Fakat, aynı şaihis, 'aradan bir seçıim dö-
H'3-nl geçmeden, iki dönemden fazla rektör-
löik yapamaz. 

Rdkfcör, üniversite tüzellloşiliğimim temsil-
cisriıilr, üniversite kurullarıma başkanlük eder, 
bunların kararlarımı uygular, üniversiteye 
'bağlı kuıruluşlar arasınida düzenli çalışmayı 
sağlar. 

EiEİkW5r, her öğretûm yılı sonumda üniversi
tenin genel durumu ve işleyişi hakkımda Yük
sek öğreltim Kuruluna bir rapor verir. 

Re&jbör, Ibütün kuruluşlar üzerinide genel 
frir denıeltıleıınie yetkiısâma sahiptir. Bu kamım
da delkanlaıra verilmiş olan yetkilerin kulla-
nümaramı ve böylece üaılJveıisi'tenin yönetim ve 
öğreltim (işleriyle bilimsel araştırma işleri
nin gereği gülbi yürütülmesini sağlar ve bunun 
içim gerekli denetlemeleri yapar. Gördüğü 
aksaklıkları giderecek /bedlbirlerin ahmmiaısımı 
sağlar. Rektör, kemdi yetkisinde (olan bu işle
ri yapmadığı takdirde fügili dekam, müdür ve 
öğretim üyelerimle birlikte sorulmludur. Sena-
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II. Faiküflitifl organları 

Fakülte kurulu 

MADDE 14. — Fakülte Kurulu fakültenin öğretim üyeleri ile fakültede ders vermekle gö 
revli diğer öğretim üyelerinden kurulur. Usulüne göre seçilmiş asistan ve öğrenci temsilciler de 
Kurulun üyesidirler. Kurul, dekanın daveti üzerine toplanır.üyelerden üçte biri kurulun toplantıya 
çağrılmasını dekandan talebedebilir. Akademik çalışmaları ilgilendiren hususlar hakkında karar ve
rir. Akademik seçimleri yapar, fakültelerde yüksek okul, okul bölüm, kürsü ve enstitülerin ku
rulması, birleştirilmesi, kaldırılması hakkında teklifler yapar. Doğrudan doğruya fakülteyi ilgi
lendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlayıp Senatoya sunar. Yönetim Kurulunca 
havale edilen konuları sonuca bağlar. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıkça yetkili kılındığı hu
suslarda karar verir. 

Profesörlüğe yükseltilme işlemlerinde Fakülte Kuruluna yalnız profesörler katılır. 

Millett Meclisi (S. Sayısı : 889) 



— 53 — 

(•Millî Eğitim Kondisyonunun değiştiriliş metni) 

yürütülmesini »apar ve bunun için gerekli de
netlemeleri yapar. IGördüğü aksaklıkları gidere
cek tedbirlerin alınmasını sağlar. Rektör, ken
di yetkisinde »lan (bu üsleri yapmadığı takdirde 
Siğili ıdekan, müdür ve öğretimi üyeleriyle bir
likte sorumludur. (Senato üyelilerinden (herbiri 
rektöre Ibu Ihususta yazı âe soru sormak yetki
sine sahiptir. Rektör bu soruya len ıgaç 15 (gün 
içinde yazi ile cevap 'vermek zorundadır. 

Rektörün aylıklı profesörler arasından se
çilmiş Ibir veya tiki yardımcısı bulunur. Rektör 
yardımcılarını, seçimini takibeden Ibir iay ficin
de, rektörün (göstereceği Ibdr (muşu aday arasın
dan üniversite senatosu seçer. Rektör yardımcı
ları, rektörün tespit (edeceği tikleri görürler. 

Rektör, tisi (başında (bulunmadığı (zaman, rek
tör yardımcılarından (birini vekil bırakır. Rek
törün, vekilini tayin •edemediği (hallerde, öğre
tim üyeliğinde kıdemli (olan yardımcı, vekil 
olarak ıgörev yapar. 

Vekâleten idare alttı aydan fazla sürerse 
veya rektör, seçim süresi dolmadan görevin
den ayrtbrsa, onun seçim süresini doldurmak 
üzere yeni bir rektör seçilir. 

II - Fakülte organları 

Fakülte Kurulu 

MADDE 14. — {Fakülte kurulu, fakültenin 
öğretim üyeleri Üe Fakültede ders vermekle 
görevli (diğer j&ğretim üyelerinden kurulur,. Ku
rul, dekanın davetli üzerine toplanır. Üyelerden 
üçte biri kurulun 'toplantıya çağırılmasını de
kandan dıstieyabtiliır. Kurul, akademik çalışmala
rı Ügiilenidiiren hususlar baJkkınıda karar verir, 
akademik seoiimileri yapar; fakültelerde yüksek 
okul, okul, bölüm, kürsü ve enstitülerin kurulma
sı, birleşitirülmesi, kaldırılması hakkında teklifler 
yapar. Doğrudan doğruya fakülteyi ilgilendi
ren kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarını 
hazırlayıp Senatoya sunar. Yönetim Kurulunca 
havale edilen (konuları sonuca bağlar. Kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerde laçıkça yetkü; kılın
dığı hususlarda karar verir. 

Fakülte 'kurulu, asistan ve öğrencilerle ilgili 
konularda ve igereken hallerde, fakülte kurulu 
karar verdiği takdirde, usulüne göre seçilimiş. 

Millet Meclisi 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirdi) 

to üyelerinden her biri rektöre ibu hususta yaizı 
ile ısoru 'sormak yetkisine sahiptir. Rektör bu 
soruya en geç 15 g\m işinde yazı ile cevap ver
mek zorundadır. 

Relktörün aylıklı profesörler arasından se
çilmiş bir veya iki yardımcısı bulunur. Rek
tör yardımcılarını, seçimini takilbeden bir ay 
içinde, Rektörün göstereceği bir jmisli aday 
arasından ttoilvers'Übe Senatosu sieçer. Rektör 
yardımcıları, Rektörün tespit edeceği işleri 
görürler. 

Rektör, işi başında bulunmadığı zaman, 
Rektör yardımcılarından birini vekil bırakır. 
Rektörün, vekilini tayin edemediği hallerde^ 
öğretim üyeliğinde kıdemli olan yardıim!eı> ve
kil olarak görev yapar. 

Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse 
veya rektör, seçjm süresi dolmadan görevin
den aynlîttfsa, onun setçim süresini doldurmak 
üzere yeni bir rektör seçilir. 

II. - Fakülte organları 

Fakülte Kurulu 

MADDE 14. — Milî Eğitim Komisyonunun 
14ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yönetim kurulu 
MADDE 15. — Fakülte Yönetim Kurulu dekanın başkanlğında, öğretim görevi başında bulu

nan önceki dekanla, dekan yardımcılarından ve fakülte kurulunca seçilecek üç profesör ve iki do
çentten üç yıl için kurulur. 

Usulüne göre seçilmiş asistan temsilciler de kurulun üyesidirler. 
Yönetim Kurulu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Fakülte Kurulunun açıkça yetkili kılınma-

dığı bütün konularda karar verir, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin ve fakülte kurulu karar
larının yerine getirilmesini sağlıyacak tedbirleri alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

Yönetim Kuru öğrencilerin yazılma, çıkarılma öğretim ve imtihanlara aidolan işlemleri hak
kında takdire bağlı ve kesin kararlar verir. 

Asistanlar dışındaki öğretim yardımcıları ile öğrencileri doğrudan doğruya ilgilendiren konu
ların fakülte yönetim kurulunda görüşülmesinde, asistanlar dışındaki öğretim yardımcılarının 
temsilcileri ile öğrencilerin fakülte kurulundaki temsilcileri davet edilerek bilgilerine müracaat 
olunur. 

Yönetim Kurulunun raportörlüğünü oya katılmaksızın fakülte sekreteri yapar. 

Dekan 

MADDE 16. — Dekan, Fakülte Kurulu tarafından Fakültenin aylıklı profesörleri arasından üç 
yıl için saltçoklukla seçilir. Dönem süresi biten Dekan yeniden seçilebilir. Fakat aradan bir seçim 
geçmedikçe aynı şahıs iki dönemden fazla Dekan olamaz. 
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-bir asistan temısilciiısii ile bir öğrenci temsilcisi
ni kurulda dinleyebilir. 

Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlem
lerinde fakülte kuruluna yalnız profesörler ka
tılır. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 15. — Fakülte Yönettim Kurulu, de
kanın başkanlığında, öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki dekanla, dekan yandımcıla-
rından ve falkülte kurulunca üç yıl için seçile
cek üç profesör ve iki doçentten kurulur. 

Usulüne göre seçilmjiş bir asistan temsilcisi 
d)e kurulun üyesidir. Bu temsilci, öğrettim üye-
Derine ait (konularda konuşma ve kararlara ka
tılmaz. 

Yönettim kurulu kanun, tüzük ve yönetme
liklerde fakülte kurulunun açıkça yetkili kıbn-
maıdığı bütün ^konularda karar verir. Tüzük ve 
yöndhmielaikler {hükümlerinin ve fakülte kurulu 
kararlarının yerine getirilmesin! sağlayacak 
tedbirleri alır, dekanın göreceği bütün işlerde 
kendisine yardım eder. 

Yönettim kurulu, öğlencilerin yazılima, eıka-
rılımja, diğer fakültelerden naklen gelenlerin ka-
bu'Jü, ders ünıtâbakları ile öğreltüan ve sınavlara 
ai'dolan işlemleri hakkında karar verir. Bu ka
rarlara iltliraz mercii faıkülte kurullarıdır. 

Asistanlar 'dışındaki löğreıtim yardımcıları 
ile öğrencileri doğrudan doğruya ilgilendiren 
konuların fakülte yöneitüm kurulunda görüşül-
mesindie, (asistanlar damdaki öğretim yardım
cılarının ıtelmsiicileri üe öğrencilerin fakülte ku-
rulunldajki temj'silcileri davet edilerek bilgileri-
ne ımıüracaJalt ıclunur. 

Fakülte yb̂ nıetim kurulu kürsüm bölüm ve 
diğer birâmlerin tekliflerini dikkate laüarak 'büt
çeyi hazarlar ve ödeneklerin dağıtımını yapar. 

Yöneltliim kurulunun raportörlüğünü, oya 
kaJtılmalksıızm, fakülte s'elkreteri yapar. 

Dekan 
MADDE 16. — Dekan, fakülte kurulu ftara-

fmidan, fakültenin aylıklı profesörleri arasın
dan, üç yıl için ©allt çoğunlukla seçilir. Dönem 

Millet Meclisi 
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Yönetim Kurulu 
MADDE 15. — Fakülte yönetim kurulu, 

dekanın başkanlığında, öğretim görevi ba
şında bulunan bir önceki dekanla, dekan yar
dımcılarından ve fakülte kurulunca üç yıl 
için seçilecek üç profesör ve İM doçentten ku
rulur. 

Usulüne göre seçilmiş Ibir asistan temsilci
si de korulun üyesidir. Bu temsilci, öğre'ıim 
üyelerine ait konularda kurula katılmaz. 

Yöneltin. ıkurulü (kanun, tüzük ve yönet
meliklerde fakülte kurulunun açıkça yeltMli 
kılınmadığı bütün konularda karar verir.'Tü-
£ük ve yonetimelÜkkır bükümlerinin ve falkülte 
kuttiulu kararlarının yerine getirilmesini Bağ
layacak tedbirleri alır, dekanın göreceği bü
tün işlerde kendisine lyardum eder. 

Yöneıtlm kurulu, öğrencilerin yazılma, 
çıkarılma, diğecr fakültelerden naklen geleni
lerin kabulü, ders intibakları ile öğreltiım ve sı
navlara aidolan işlemleri hakkında karar ve
rir. Bu kararlara i'tiraz mercii fakülte kurul-
landır. 

Asistanlar dışındaki öğretim yardımcıla
rı ile öğrencileri doğrudan doğrjuya ilgilen
diren konuların fakülte yönetim kurulunda 
görüşülmesinde, asistanlar ıdışındaki öğre'tim 
yardimicılarının temısilcileri ile öğrencilerin fa-
MüJı'ie kurulundaki ıtemisilcileri davelfc edilerek 
ibilgilerine müracaat olunur. 

Fa'küîbe yönetim kurulu, kürsü, bölüm ve 
diğer birimlerin tekliflerini dükkajte alarak 
bütçeyi hazırlar ve ödeneklerin dağıtımını ya
par. 

Yöne'tim kurulunun raportörlüğünü, oya 
katılmaksızon, fakülte (sekreteri yapar. 

Dekan 

MADDE 16. — Dekan, fakülte kurulu ta
rafından, fakültenin aylıklı profesörleri ara
sın ian, üç yal için salt çoğunlukla seçilir. 

(S. Sayısı : 889) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Dekan, Fakülte tüzelkişiliğinin ve Fakülteye bağlı kurumların tüzelMşlikleriniıı temsilcisidir, Fa
külte kurullarına Başkanlık eder, kararlarını uygular. 

Dekan, Fakültenin genel yönetimini, bölüm, kürsü, enstitü, lâboratuvar, Fakülteye bağlı yüksek 
okul, okul ve diğer kurumların düzenli çalışmasını ve öğretim üyelerine ve yardımcılarına verilmiş 
olan her türlü görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her zaman gerekli 
denetlemeleri yapar. Dekan, denetlemeleri sırasında göreceği aksaklıkları giderecek tedbirlerin 
alınmasını sağlar. Dekan, kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı takdirde ilgililerle birlikte 
sorumlu olur. 

Dekan, Fakülte Kurulunun kararları ile Yönetim Kurulu kararlarını, mümkün olan en kısa za
manda çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönderir. Fakülte kurulunun teklifi ve Senatonun onayı 
üzerine, Dekanın profesörler arasından seçilen bir veya iki yardımcısı bulunur. 

Dekan Yardımcılarını, Dekanın göstereceği bir misli aday arasından Fakülte Kurulu seçer. Bu 
seçim her Dekan seçiminden sonra ve Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin seçiminden önce yapılır. 

Dekan yardımcıları, Dekanın tesbit edeceği işleri görür. 
Dekan işi başında bulunmadığı zaman Dekan yardımcılarından birini vekil bırakır. Dekanın ve

kilini tâyin edemediği hallerde öğretim üyeliğinde kıdemli yardımcı vekil olarak görev yapar. 
Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse veya Dekan seçim süresi dolmadan görevinden ayrılırsa 

onun seçim süresini doldurmak üzere yeni bir Dekan seçilir. 

Mille* Meclisi (S. Sayısı : 889) 
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süresi Ibİtiem dekan yenidem seçilebilir. Fakat 
aradan ıbdr seçim dömıeımi ge'emed'ikıoe aynı şa
hıs Siki dönemıden fazla dekan olamaz. 

Delkan fakülte tüzelkişiliğinin ve fakülteye 
bağlı (kurumlarım tüz9M§iMMerim:m temsilcisi
dir, falkülte kurullarıma baışkanhik eder, karar
larımı uygular. 

Delkan, fakültemin ıgemısl yönıelîiiınimi, bölüm, 
kürsü, emsltitü, lâboraituvar, fakülteye bağlı 
yüksek okul, okul vie diğer kuruımların düzemi 
çalışmasını ve öğretim üyelerine -ve yardımcıla
rıma verilmiş olan hıer türlü görevlerin gereği 
gibi yerine getirmesini sağlar ve bumun içim. 
her zaman gerek! demetlemeleri yapar. Dekan, 
denetlemeleri sırasında göreceği ataklıkları 
giderecek tedbirlerin alınmasını sağlar. Dekan 
her ders yılı sonunda faikültenin genel durumu 
ve işleyişi haikfkımida rektöre bir rapor verir. 
Deikan, fcenjdi yetkisinide »olan bu işleri yapma
dığı takdirde ilgililerle bölükte söammln olur. 

Deikan, fakülte fkurulunun kararlan ile Yö
netim Kurulu (kararlarını, mümkün olan en kı
sa aaımanda çoğaltarak ıbütiün öğretim üyelerk 
nıe gömderdr. Fakülte (kurulunun teklifi ve Se-
naJtonun onayı üzerine, dekanın aylıMı profe
sörler arasımda seçilen /bir (veya iki yardımcı 
(bulunur. 

Dekan (yardımcılarını, dekanın göstereceği 
bir (misli aday arasından falkülte kurulu seçer. 
Bu seçim, her (dekan sceçim&ndefrı (sonra ve Yö
netim 'Kurulunun (diğer üyelerinin seçiminden 
önce yapılır. 

Dekan yardımcıları, (dekanın [tespit edeceği 
isteri görür. 

Dekan, işi başında bulunmadığı zaman, de
kan yardımcılarından birini vekil 'bırakır. De
kanım vekilimi tayin edemediği hallerde öğre
ttim üyeüğtimdeki kademli yardımcı, vekil ola
rak görev yapar. 

Vekâleten idare, 'altı aydan- fazla sürerse 
veya dekan seçim süresi dolmadan görevinden 
ayrılırsa onun seçim süresini doldurmak üzere 
yeni (bir jdekam seçilir. 

Millet Meclisi 
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(Bütçe Plân Komisyonunum değişttinişi) 

Dönem süresi büfcen dekan yeniden (seçilebilir. 
Fakat aradan bir seçim dönemi geçmedikçe 
aynı şahıs iki 'dönemden fazla delkan olamaz. 

Delkan, fakülte tüzel kişiliğimin ve fakül
teye bağlı kurumların tü^lkipliklerinin tem
silcisidir, fakülte kurullarına başkanlhk eder, 
kararlanan uygular. 

Dekan, fakültenin genel yönetimimi, faölütm, 
kür3Ü, enstitü, lâjboratuvar, faikül'teye bağh 
lyüksek okul, okul ve diğer (kurumların düzen
li çalışmasamı ve öğretim üyelerime ve yardım
cılarına verilmiş olan her türlü görevlerim 
gereği giibi yerine getiaıilmesini sağlar ve bu
nun için ıher zaman gerekli deneltlemeleri ya
par. Dekan, denememeleri sırasanda göreceği 
aksaklıkları giderecek tedbirlerin' alımıması-
nı sağlar. Dekan her ders yılı somunda iakül-
temim genel durumu ve işleyişi hakkımda [rek
töre bir rapor verir. Dekan, kendi yetkisin
de olan (bu işleri yapmadığı takdirde iüjgüliler-
le birlikte sıorumlu olur. 

Deikan, falkülte kurulunun kararları dle yö
netim kurulu kararlarımı, mümkün olan em ka
sa zamanda çoğaltarak bütün öğretim üyele
rime gönderir'. Fakülte kurulunum 'teklifi ve 
Senatomun onayı üzerine, dekanım aylıklı pro
fesörler arasından seçilen bir veya iki yar
dımcı bulunur. 

Dekan yardımcılarını, dekanım gösterece
ği bir misli aday arasından fakülte kurulu se
çer/. :Bu s'ecim, her dekan seçimimden sonra ve 
yönetim kurulunun diğer üyelerinin seçi
minden önce 'yapılır. 

Dekan yardımcıları dekanım tespit edece
ği işleri görür. 

Dekan, işi başımda bulunmadığı zaman, de
kan yardımcılarımdan birini vekil bırakır. De
kan yardımcısı olmayan fakültelerde, dekan, 
yönetim kurulu üyelerimden bir frofesjörü ve
kil tayin edebilir. 

Vekâleten idare, altı 'aydan fazla sürerse 
veya dekan seçim süresi dalmadan görevim
den ayrılırsa omum seçim süresini 'doldurmak 
üzere yemi bir delkan seçilir. 

(S. Sayısı : 889) 
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(Hükümetim tekiliifii) • 

III - Yüksek okullar ve okulların organları 

Yüksek okullar ve organları 
MADDE 17. — Doğrudan doğruya, üniversiteye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul organları, 

öğretim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Müdürdür. 
Yüksek Okul öğretim Kurulu okulda öğretim görevi yapan bütün profesör, doçent ve öğretim 

görevlilerinden kurulur, öğretim sorunları ile ilgili konularda alacağı kararları, teklif olarak bağ
lı bulunduğu Fakülte Kuruluna veya Üniversite Senatosuna sunar. 

Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Müdürün Başkanlığında öğretim görevi başında bulunan önceki 
Müdür ile Okulun bağlı bulunduğu Fakülte Kurulu veya Üniversite Senatosunun seçeceği üç öğre
tim üyesinden üç yıl için kurulur. Bu üç öğretim üyesi, mevcudoldukları takdirde, Okulda aslî gö
revli öğretim üyeleri arasından seçilir. 

Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Okulun bağlı bulunduğu Fakülte veya Üniversite kurullarının 
Okulla ilgili kararlarının icrasını sağlıyacak kararlar alır; Yüksek Okul öğrencilerinin yazılma, 
çıkarılma ve imtihanlara ait olan işlemleri hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar verir. 

Yukarda belirtilenler dışında Yüksek Okulla ilgili diğer kararlar Okulun bağlı bulunduğu Fa
külte veya Üniversite kurullarınca alınır. 

Yüksek Okul Müdürü, Okulun bağlı bulunduğu Fakülte Kurulu veya üniversite Senatosunca 
öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Süresi biten Müdür yeniden seçilebilir. 

Yüksek Okul Müdürü ve kanunla dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından yerine getirir. 
Doğrudan doğruya Üniversite veya Fakülteye bağlı Okul ve öğretim yapan enstitülerin yöneti • 

minde de bu madde hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi (8. Sayısı : 889) 
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(Millî Eğitini Koınıisyonunıın değiştiriliş metni) 

III - Yüksek okullar ve organları 

Yüksek okullar ve okulların organları 

MADDE 17. — Doğrudaln doğruya üniversi
teye veya bir fakülteye 'bağlı yüksek okul ve 
okul organları, öğreltim (kurulu, (yönetim kurulu 
ve müdürdür. 

Yüksek okul, öğretim kurulu, okulda öğretim 
görevi yapan Ibültün profesör, doçent ve öğretim 
görevHlerinden kurulur, löğrötim ©orunları ile 
ilgili (konulıarda alacağı Ikararliarı, ıteklif olarak 
bağlı 'bulunduğu fakülte kuruluna veya üniver
site senatosuna sunar. 

Yüksek ıokul ve lokul yönetim kurulu, mü
dürün başkanlığında öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki müdür ile okulun /bağlı itaı-
lunlduğu fakülte kurulu fveya üniversite senato
sunun seçeceği üç öğreltim üyesinden, üç yıl için 
kurulur. Bu üç öğretim üyesi mevcudoldukları 
takdirde, (okulda, aslî görevli öğrettim üyeleri 
arasından seçilir. 

Yüksek okul ve ıokul yönetim kurulu, okulun 
bağlı bulunduğu fakülte /veya üniversite kurul
larının okulla ilgili kararlarının icrasını sağla
yacak Ikararlar alır; yüksek okul (öğrencilerindn 
yazılma, çıikarılma, naklen gelenlerin sınıfa ve 
ders intibakları ile imitdtoanlara aidolan işlem
leri /hakkımda Jkesin Sararlar verir. 

Yulkarda (belirtilenler dışımda yüksek okulla 
veya »okulla İlgili 'diğer Ikararlar okulun bağlı 
bulunduğu ıfakülte veya üniversite kurulların
ca alınır. 

Yüksek ıokul fveya okulun müdürü, okulun 
bağlı bulunduğu fakülte kurulu veya üniversi
te senatosunca öğretim üyeleri arasından üç yıl 
için isecilir. Süresi bitince, müdür yeniden seçi
lebilir. 

Yüksek okul ve okul müdürü, bu kanunla 
dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından 
yerine getirir. 

Doğrudan -doğruya üniversite (veya fakülte
ye bağlı okul ve öğretim yapan enstitülerin yö
netiminde de bu Imadde 'hükümleri uygulanır. 

(Bütçe Plân Komisyonunum değiştirdşi) 

III. - Yüksek okullar ve organları 

Yüksek okullar ve okulların organları 

MADDE 17. — Millî Eğitim Kamisyonunun 
17 nci maddesi aynen kabul edümiş'tdır. 

Millet Meölisi (S. Sayısı : 889) 
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(Hükümetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim Üyeleri 

I - Genel Hükümler 

öğretim üyeleri ve görevleri 

MADDE 18. — Üniversite öğretim üyeleri, üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarında görevli 
üniversite doçentleri ve üniversite profesörleridir. 

Üniversite öğretim üyelerinin nitelikleri, tâyinleri, meslekî hakları ve görevleri, bu kanun hü
kümleriyle bunlara aykırı olmıyan genel hükümlere bağlıdır. 

öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlardır: 
a) Üniversite öğretim kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; 
b) Üniversite kurumlarında bilimsel taraf sizlik içinde ders okutmak, pratik çalışmaları uygu

lamak, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek; 
c) Bölümdeki veya kürsüdeki asistanların yetişmelerine yardımcı olmak; 
ç) Haftanın en az iki günü, belli saatlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli alanlarda 

yardım etmek ve yol göstermek; 
d) Üniversitelerarası Kurulca veya Üniversite ve Fakülte organlarınca verilecek görevleri ifa 

etmek; görevli olduğu kurul ve komisyonlara katılmak. 

II - üniversite Doçentliği 

Üniversite Doçenti unvanının kazanılması 

MADDE 19. — «Üniversite Doçenti» sıfatı, bu kanunla gösterilen sınavı başarmakla kazanılır. 
Üniversite doçentliği sınavına girebilmek için adaylardan, Türk- vatandaşı olma şartı dışında, Dev
let memurlarında aranan genel şartlardan başka şunlar istenir : 

a) Sınava gireceği bilim dalının aslî disiplin olarak yer aldığı bilim kolu ile ilgili bir Fakülte 
veya dengi bir yüksek öğrenim diplomasından başka, memlekete Üniversite bilim doktorası yapmış 
veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmış bulunmak, ya da yabancı memleketlerde yapmış olduğu 
bilim doktorası veya aldığı uzmanlık yetkisinin doçentlik sınavına girmeye yeterli olduğu üniver
sitelerarası Kurulca kabul edilmiş olmak; 

b) Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan sonra sınavına gireceği bilim 
dalı ile ilgili bir işte en az iki yıl çalışmış olmak. 

Milleıt Medisi (S. Sayısı : 889) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

I - Grene! hükümler 

Öğretim üyeleri ve görevleri 

MADDE 18. — Üniversite öğretim üyeleri, 
üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarında gö
revi veya Sözleşmeli üniversite doçentleri ve 
üniversite profesörleridir. 

Üniversite öğretim üyelerinin tnitelMeri> ta
yinleri, meslekî hakları ve görevleri, Ibu kanun. 
hükümleriyle tartara /aykırı lolnrayan gıerael hü
kümlere bağlıidır. 

öğretim üyelerinin ıbaşlıoa görevleri şunlar
dır : 

a) Üniversite {öğretim (kurumlarında bilim-
sel araşftırmıalar ve yayımlar yapmak; 

b) Üniversite (loıruimlarında bilimsel (taraf
sızlık içinde eğitim ve öğretim işlerini yapmak, 
pratik çalışmaları ,uygulamak, (proje hazırlama
larını ve (seminerleri yönetmek; 

c) Bölümdeki veya kürsüdeki asistanların 
yetişmelerine yardımcı olmak; 

ç) Haftanın en az iki günü, belli satlerde 
öğrencileri kabul ederek onlara gerekli alanlarda 
yardım, etmek ve yol göstermek; 

d) Üniversitelerarası Kurulca veya Üniver
site ve Fakülte organlarınca verilecek görevleri 
ifa etmek; görevli olduğu kurul ve komisyonla
ra katılmak. 

II - Üniversite Doçentliği 

Üniversite Doçenti unvanının kazanılması 

MADDE 19. — «Üniversite Doçenti» sıfatı, 
bu kanunda gösterilen sınavı başarmakla ka
zanılır. Üniversite doçentliği sıravına girebil
mek için adaylardan şunlar istenir: 

a) Sınava gireceği bilim dalında doktora
sını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini ka
zanmış bulunmak, ya da yabancı memleketlerde 
yapmış olduğu bilim doktorası veya aldığı uz
manlık yetkisinin doçentlik sınavına girmeye ye
terli olduğu üniversitelerarası kurulca kabul edil
miş olmak. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirdşi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim Üyeleri 

I — Genel hükümler 

Öğretim üyeleri ve görevlen 

MADDE 18. — Millî Eğitim Komisyonunun 
18 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Üniversite Doçentliği 

Üniversite doçenti unvanının kazanılması 

MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyonunun 
19 ncu maddesi aynen kaihul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 889) 
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Doçentlik sınavı 
MADDE 20. — Doçentlik sınavı, adayın sınavına gireceği biMm dalındaki üniversite profe

sörleri arasında, o dalda yeter sayıda profesör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zorunlu 
kıldığı takdirde en yakın bilim dalları profesörleri arasından Üniversitelerarası kurulca ad çek
mek suretiyle kurulacak üniversitelerarası jüriler tarafından yılda bir def a yapılır. 

Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, kollıegyum ve deneme dersi kademelerinden olu
şur. Bu sınavın nasıl yapılacağı «Üniversite Doçentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir. 

Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın başvurduğu bilim dalı için tabiî olarak bilmesi gerekli 
dillerden başkadır. 

Yabancı dil sınavında başarı sağlıyamıyan adayın isteği üzerine sınav kağıdı jüri başkanı 
tarafından kendisine 'gösterilir. Aday, sınav sonucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz Üni
versitelerarası Kurulca incelenip kesin karara bağlanır. 

Doçentlik sınavını başaranlar «Üniversite Doçenti» unvanını alırlar. ISınavı başaramıyanlar, 
yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde gelecek dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

Yabancı memleketlerde alman Doçentlik unvanı 

MADDE 21. — Doktor unvanım veya tıpta uzmanlık yetkisini' aldıktan sonra yabancı mem
leketlerde doçent unvanı veya yetkisini almış olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile ya
bancı memleketlerde öğretim ve araştırma kurumlarınida çalışmış olmak şartiyle «Üniversite 
Doçenti» sayılmak için Üniversitelerarası Kurula başvurabilirler. Başvurmayı takJbeden ilk top
lantıda Üniversitelerarası Kurul, Üniversite doçentlik sınav jürileri seçiminde uygulanan usul 
uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını ince-
liiyerek bir ay içinde taihlilî bir rapor hazırlar. Üniversitelerarası Kurul, mütaaküp ilk toplantı
sında bu raporu müzakere eder ve adaya «Ihıiversite Doçenti» unvanının verilip verilemiyeceği-
ni karara bağlar. 

Doçentlerin tâyini 
MADDE 22. — Doçentlik unvanını kazandıktan sonra üniversitelerde çalışmak iıstiyenler, 

üniversitelerarası Kurulun göstereceği bir veya birden fazla üniversite veya bağımsız fakülte
nin açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne g*öre seçilerek, tâyin edilebilirler. 
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b) Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık 
yetkisini aldıktan sonra sınavına gireceği biliın 
dalı ile ilgili bir işte en az dört yıl çalışmış ol
mak. 

Doçentlik Sınavı 

MADDE 20. — Doçentlik sınavı, adayın sı
navına gireceği bilim dalındaki üniversite pro
fesörleri arasından, o dalda yeter sayıda profe
sör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zo
runlu kıldığı, takdirde en yakın bilim dalları pro
fesörleri arasından üniversitelerarası kurulca ad 
çekmek suretiyle kurulacak üniversitelerarası 
jüriler tarafından yılda iki defa yapılır. 

Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, 
kollokyum ve deneme dersi kademelerinden olu
şur. Bu sınavın nasıl yapılacağı «Üniversite Do
çentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir. 

Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın başvur
duğu bilim dalı için tabiî olarak bilmesi gerekli 
dillerden başkadır. 

Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan 
adayın isteği üzerine sınav kâğıdı jüri başkanı 
tarafından kendisine gösterilir. Aday, sınav so
nucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz üni
versitelerarası Kurulca incelenip kesin karara 
bağlamı'. 

Doçentlik sınavını başaranlar, «Üniversite 
Doçenti» unvanını alırlar; sınavı başaramayan
lar, Yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde, gele
cek dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

Yabancı Memleketlerde Alınan Doçentlik Unvanı 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Doçentlerin Tayini 

MADDE 22. — Doçentlik unvanını kazan
dıktan sonra üniversitelerde çalışmak isteyen
ler, yüksek öğretim kurulunun göstereceği bir 

(Bütçe Plân Komisyonunun değişthişi) 

Doçentlik sınavı 

Madde 20. — Millî Eğitim Komisyonunun 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde alınan doçentlik unvanı 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Doçentlerin tayini 

MADDE 22. — Doçentlik unvanını kazan
dıktan sonra üniversitelerde çalışmak isteyen
ler, yüksek öğretim kurulunun göstereceği bir 
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Tâyin işlemi, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı üzerine Rektör tarafından ya
pılır. 

Üniversite asistanlarının doçentlik sınavını kazanmalannı taküben altıncı ay sonunda asis
tanlık kadrosu ile ilişkileri kesilir. 

Doçent kadrosuna tâyini yapılmamış üniversite doçentleri, üniversitelerarası kurulun uygun 
göreceği üniversitelerde, Fakülte Kurulunun karan ile serbest dersler veya konferanslar vere
bilecekleri gibi, üniversitede Senatonun karariyle araştırma ve geçici bir öğretim işiyle de görev
lendirilebilirler. Bu hizmet için üniversite bütçesindeki ilgili bölümden kendilerine genel hükünv 
lere göre ücret verilebilir. 

III - Üniversite Profesörlüğü 

Aranacak şartlar 
MADDE 23. — Üniversite profesörleri, üniversite doçentleri arasından «Üniversite Doçent

lerinin Profesörlüğe Yükseltilmesi Hakkında Tüzük» uyarınca seçilir. Üniversite profesörlüğüne 
Seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır : 

a) Üniversite doçenti unvanım kazandıktan sonra profesörlüğüne atanacağı bilim dalı ile 
ilgili bir işte, »on bir yılını üniversitede kadrolu doçentlikte geçirmiş olmak şartiyle, en az beş 
yıl; bu şart mevcurolmadığı takdirde, en az yedi yıl çalışmış bulunmak. 

b) Üniversite Doçenti unvanını kazandıktan sonraki dönemde yaptığı çalışma ve yayınlarla 
ilmî erkini ortaya koymak. Aday çalışma veya yayınlarından birini, ya da özellikle bu maksat
la hazırlayacağı bir eseri profesörlük tezi olarak belirtir. 

c) Üniversite Doçenti unvanını kazanırken 20 nci madde uyarınca sınavını verdiği yabancı 
bilim dilinden başka bir yabancı bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduğunu 
bir sınavla belirtmiş olmak. 

Bu sınav, yabancı dilden, ilgili bilim dalında yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi su
retiyle yapılır. Doçentlik dil sınavlarında ilgililere tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hüküm
ler, profesörlük için yapılan dil sınavlarında dauygulanır. 

Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan veya aynı nitelikte ya da daha 
üstün bir bilimsel unvan kazandıktan sonra yabancı memleketlerde profesör unvan ve yetkisini 
almış olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile yabancı memleketlerde öğretim ve araştır
ma kurumlarında çalışmış olmak ve doktor unvan veya tıpta uzmanlık yetkisinin kazanılma
sından itibaren yedi yıl geçmiş bulunmak şartiyle Üniversite Profesörü sayılmak için gerekli 
şartları haiz olduğunu tesbit ettirmek üzere Üniversitelerarası Kurula başvurabilirler. Başvur
mayı takibeden ilk toplantıda Üniversitelerarası Kurul «Üniversite Doçentlerinin Profesörlüğe 
Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgele
rini, yayınlarını ve çalışmalarını inceliyerek bir ay içinde tahülî bir rapor hazırlar. Üniversite
lerarası Kurul mütaakıp ilk toplantısında bu raporu müzakere eder ve adayın Üniversite Pro
fesörü unvanını almak için gerekli şartları haiz olup olmadığına karar verir. 
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veya birden fazla üniversite veya bağımsız fa
kültenin açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne 
göre seçilerek tayin edilirler. 

Tayin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı ya
nında Devlet memurlarında aranan şartlar bu
lunmak kaydı ile fakülte kurulunun teklifi ve 
Senatonun kararı üzerine Rektör tarafından ya
pılır. 

Gösterilen kadrolara müracaat etmeyen veya 
tayin edildikleri halde göreve başlamayanlarla 
bir kadroya seçilmeyen doçentler istifa etmiş sa
yılırlar. Kendilerine açık kadro gösterilmeyen 
üniversite doçentleri kendi asistanlık kadrola
rında eğretim ve arattırma görevine devam ede
bilirler. 

III. - Üniversite Profesörlüğü 

Aranacak şartlar 

MADDE 23. — Üniversite profesörleri, üni
versite doçentleri arasından «Üniversite do
çentlerinin profesörlüğe yükseltilmesi hakkında 
Tüzük» uyarınca seçilir. Üniversite profesörlü
ğüne seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır : 

a) Üniversite doçenti unvanını kazandıktan 
sonra profesörlüğüne atanacağı bilim daJb ile 
ilgili bir işte, son bir yılını üniversitede kadrolu 
doçentlikte geçirmiş olmak sariliyle, en az beş 
yıl; bu şart nıeveudolmadığı takdirde, en az ye
di yıl çalışmış bulunmak. 

b) Üniversite doçenti unvanını kazandıktan 
sonraki dönemde yaptığı çalışma ve yayınlarla 
ilmî yeterliğini ortaya koymak. Aday çalışma 
veya yayınlarından birini, ya da özellikle bu 
maksatla hazırlayacağı bir eseri profesörlük te
zi olarak belirtir. 

c) Üniversite doçenti unvanını kazanırken 
20 nci madde uyarınca sınavını verdiği yabancı 
bilim dilinden başka bir yabancı bilim dilinde 
inceleme ve araştrıma yeterliğinde bulunduğunu 
bir sınavla belirtmiş olmak. 

Bu sınav, yabancı dilden, ilgili bilim dalında 
yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi sure
tiyle yapılır. Doçentlik dil sınavlarında ilgili
lere tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hüküm
ler, profesörlük için yapılan dil sınavlarında da 
uygulanır. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiş binişi) 

veya birden fazla üniversite veya bağımsız fa
kültenin açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne 
göre seçilerek tayin edilirler. 

Tâyin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı ya
nında Devlet memurlarında aranan şartlar bu
lunmak kaydı ile fakülte kurulunun teklifi ve 
senatonun kararı üzerine rektör tarafından ya
pılır. 

Gösterilen kadrolara müracaat etmeyen ve
ya tayin edildikleri halde göreve başlamayan
larla açık kadro olduğu halde seçilmeyen do
çentler, istifa etmiş sayılırlar. Kendilerine açık 
kadro gösterilmeyen üniversite doçentleri ken
di asistanlık kadrolarda öğretim ve araştırma 
görevine devam edebilir. 

III. - Üniversitcl Profesörlüğü 

Aranacak şartlar 

MADDE 23. — Millî Eğitim Komisyonunun 
23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Profesörlüğe Tâyin 

MADDE 24. — Profesörlük kadrosuna tâyin Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun uygun 
kararı üzerine müşjterek kararla yapılır. 

Üniversite profesörlüğü içita. 23 ncü maddede aranan şartları haiz olan kadroya atanmış üni
versite doçentlerine, profesörlük kadrosuna bağlı (olmaksızın, kanun ve tüzük hükümleri uyarınca 
«Üniversite Profesörü» unvanı verilir. 

Bu gibi profesörler, maaşlarını doçentlik kadrosundan almakla beraber, profesörlük kadro
sundan maaş alan üniversite profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler, 

IV. — öğrenim üyelerine ilişkiln ortak hükümler 

Öğretim üyesi ve seçimi v-e, profesörlüğe yükseltilme 

1YDADİDİE 25. — tMjvieırisıiiteierde öğretim görevi alacak dogenut ve profesörlerim seçimlerimin ne 
yolda yapıHacağı, kendi alanlarında bdl'imisel araş (tırnualar 'işin gerekli deneoede hangi eiskü veya 
yeni idilleri biilanleiller'i iealbettiği «tMlvtersiltelıer öğretim üyelenimin secimlıera ve priofösörlüğe yük. 
seltilmeleri hakkında Tüzük» te belirtilir. 

EmekUlâk ve Emeritüs Profesörlük 

MADDE 26. — üniversite öğretim üyelerimin emeklilik yalşı 70 dir. 70 yaşını dolduran ve üni
versitede en. m 25 yıl haamıeît ©tanüş olan profesörler «Emıeriiıtüs Profesör» olurlar. 
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Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetki
sini aldıktan veya aynı nitelikte ya da daha üs
tün bir bilimsel unvan kazandıktan sonra yaban
cı memleketlerde profesör unvan ve yetkisini 
almış olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki 
ile yabancı memleketlerde öğretim ve araştırma 
kurumlarında çalışmış olmak ve doktor unvan 
veya tıpta uzmanlık yetkisinin kazanılmasından 
itibaren yedi yıl geçmiş bulunmak şartiyle üni
versite profesörü sayılmak için. gerekli şartları 
haiz olduğunu tespit ettirmek üzere üniversite
lerarası kurula başvurabilirler. Başvurmayı ta-
kibeden ilk toplantıda Üniversitelerarası Kurul 
«Üniversite doçentlerinin profesörlüğe yüksel
tilmeleri hakkında Tüzük» uyarınca bir ko
misyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, 
yayınlarını ve çalışmalarını inceleyerek bir ay 
içinde tahlili bir rapor hazırlar. Üniversiteler
arası (kurut mlüteiaıMjp ilk ftopfatasanlda bu rapo
ru müzakere eder ve adayın üniversite profesörü 
unvanını almak için gerekli şartlan haiz olup 
olmadığına karar verir. 

Bu şekilde profesörlük unvanını kazanmış 
olanlar ünilverisitıede sözleşınel olmak da çalış-* 
tırdlabiMr. 

Profesörlüğe tayin 

MADDE 24. — ideal kadrolarda açık bulu
nan veya açılan profesörlük kadrosuna tayin, 
Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun karan 
üzerine müşterek kararname ile yapılır. 

IV. - öğretim üyelerine ilişkin ortak hükümler 

Öğretim üyesi seçimi ve profesörlüğe 
yükseltilme 

MADDE 25. — Tasannın 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Emeklilik 
MADDE 26. — Üniversite öğretim üyelerinin 

emeklilik yaşı 68'dir. 

i Bütçe Plân Komisyonunun değiştirip 

Profesörlüğe tayin 

MADDE 24. — Millî Eğitim Komisyonunun 
24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IV. — öğretim üyelerime ilişkisi ortak hükümler 

Öğretim üyesi seçimi ve profesörlüğe 
yükseltilme 

MADDE 25. — Tasannın 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Emeklilik 

MADDE 26. — Üniversite öğretim üyeleri
nin emeklilik yaşı 70'dir. 
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65 ' yaşam dolduran ve iinıiîvıeirsite&e en az 25 yıi kfiasa/at Gitmiş bulunan profesörler de, i&ter-
İ3E33, enii£ik%e ayralırlaır ve Emıefilfcaa Profesör oluırîar. 

EırJenitü-s profıelâöfffer, isterlerse V& ühtiyaç da vaırsa, ünkıers^eıde.dolkfciora ve ikksas dersleri 
vereöilecelklerf gübi araştirmalarıa da katılaibilıirlsr, ,s®ısı!kijer yötesı^Ukler. 

ISooırajdan üniıverâtoye katılan öğreıfâm üyelerinin daflıa önce resmî yiifeek öğrenim mıitesce-
selsırjnjdle gaeirımiış oldu5da,rı hiıamet mülddeiiüte rii emarifcib olmıaik baJIpimnndaıı ünaverBİLede ge
çirilmiş müddet olarak sayılır. 

Eimaı-Ms pırioffesörîerie ennöldıSük ükrasnÛyteSe ri va emıeklük (maaşları dışamda Ünıivers^e Per
sonel Kamumu ile belir'tifeeek !bûr ücret ödemür. Enıeriftüs profösörlleır, Devleıloe istenecek rapor
larla, iıiösbmjfa, biliimöe& (Ve öğretimle ilgli yaymJar, konferanslar, araştırmalar dışında ü-c-
neltilii resmü veyıa öaeî foxika her ibjaııngıi lâ? i] gö r©znJ3d!fiîir ve seı tot meslek icra edemfezkır 
AM: haöde EımıedtÜB Profesör sıfatı v© hakları kalkar. 

Unvanların korunması 

(MAJDDE 27. '— Bu kanun hüüürmkiiri dışında kimseye «Üniversite Doçenti» ve «üncMaraifre 
Profesörü» unvanı verilenmez. 

tMlv»rısIıte öğrtetöLm. üyeleri »bu kanundla yazılı sslhsp ve hükümler dışında görevlerinden çı-
kaTifflanıa'3İ'ar ve laikadamı'ık uajvia3ilariacla.il mlaarunı edilsıraszlsr. Bask'a bir işe geçmek, emekli 
olmak veya çekilmek, ya da işten çeiMkniş sa yumak yolıiyls öğrenim görevimden ayrıksılar 
akademik unvanlarını taşırlar 

Yetkisi olmaksızın, yukarıda unvanları, eğretim üyeliği sıfatını veya üniversite üyelerine mah
sus diğer akademik unvanları veya üniversite, fakülte ve bunlara t ağlı kurumlara mahsus unvan 
ve alâmetleri kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler bundan men olunacakları 
gibi haklarında altı aya katlar hapis cezası htikmolunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

öğretüm yardımcıları 

Tanım 

MADDE 28. — Üniversite öğretim yardımcıları, asistanlar, öğretim görevlileri, araştırma gö
revlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviricilerdir. 

Üniversite öğretim yardımcılarının nitelikleri, tâyinleri, meslekî halıları ve görevleri bu kanun 
hükümleri ile bunlara aykırı olmayan genel hükümlere bağlıdır. 

I. ASİSTANLAR 

Asistanların i âyininde aranacak şartlar 

MADDE 29. — Asistanlığa tâyin edilebilmek için Devlet hizmetine girmede aranan genel 
şartlardan başka aşağıdaki şartlar gereklidir. 

a) Görev alacağı bilim dalının asli disiplin olarak yer aldığı bilim kolu ile ilgili bir fakülte 
veya. doktora yapmaya yetki veren bir yüksek öğrenim diploması almış olmak; 
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17uranla;'in koruması 

MADDE 27. — Bu kanun hükümleri dışın
da kimseye «Üniversite doçenti» ve «Üniversite 
profesörü» unvanı verilemez. 

üniversite öğretim üyeleri bu kanunda yazılı 
sebep ve hükümler dışında görevlerinden çıkarı
lamazlar ve akademik unvanlarından mahrum 
edilemezler. Başka bir işe geçmek, emekli ol
mak veya çekilmek, ya da işten çeküraüş sayıl
mak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, aka
demik unvanlarım taşırlar. 

Yetkisi olmaksızın, bu kanunda yazılı aka
demik unvanları kullanmak j'asaktır. 

En yasağa aykırı hareket edenler bandan 
ımc-noteacaikTaın. gibi, kaklarında Türk Cezai 
Kanunu hükümleri de uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

öğretim yardımcıları 

Tanım 

MADDE 20. — Tasarının 23 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I - Asistanlar 

Asistanların tayininde aranacak şartlar 

MADDE 29, — Asistanlığa tayin edilebil
mek için Devlet hizmetine girmede aranan ge
nel şartlardan başka aşağıdaki şartlar gerekli
dir : 

(Bilice Plân Komisyonunun değiştirmiş 

Vnvanların korunması 

MADDE 27. — Millî Eğitim Komisyonunun 
27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğretim yardımcıları 

Tanım 

MADDE 28. — Tasarının 28 ne] maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

I •« Asistanlar 

Asistanların tayininde aranacak şartlar 

MADDE 29. — Asistanlığa tayin edilebil
mek için Devlet hizmetine girmede aranan genel 
startlardan başka aşağıdaki şartlar gereklidir: 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 889) 
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b) Fakülte kurulunca her öğretim yılı başında her yabancı dil için seçilecek üçer kişilik 
jüriler tarafından yabancı bilim dillerinden birini çalışacağı dalda gerekli bilimsel incelemeleri 
ve araştırmaları yapacak derecede bildiği tesbitedilmek; 

c) Fakülte kurulunca gösterilecek iki misli aday arasından senatoca seçilecek üç kişilik bir 
jüri tarafından yapılacak bilimsel sınavda başarı göstermek; 

ç ) Görev alacağı bölüm veya kürsünün gerektirdiği yönetmelikle saptanmış şartları haiz ol
mak. 

Bölüm veya kürsü başkanları, (b) ve (c) bendlerinde sözü geçen jürilerin tabiî üyesidirler, 

Asistanlığa tayin 

MADDE 30. — Yapılan sınavda başarı gösterenlerden, görev alacağı bölümün veya kürsünün 
gerektirdiği şartlar göz önünde tutularak asistanlık yönetmeliğine göre teklif edilenlerin tâyini aşa
ğıdaki hükümlere göre yapılır : 

Bölüm veya kürsü kurulunca seçilecek aday, Fakülte Yönetim Kurulunun onamı üzerine 
Rektör tarafından aday asistan olarak tâyin edilir. 

Asistanların asilliklerinin onanması da, en az bir yıl aday olarak çalıştıktan sonra aynı 
usulle yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri aynı usulle en çok bir yıl uzatılabilir. 

Bir fakülte veya yüksek okulda o dalda bölüm veya kürsü yoksa, ilgili öğretim üyelerinin 
yazılı mütalâaları bölüm veya kürsü kurulu karan gibi işlem görür. 
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a) Görev alacağı bilim dalında doktora ve
ya tıpta uzmanlık diploması almış olmak, 

b) Fakülte kurulunca gösterilecek iki misli 
aday arasından Senatoca seçilecek üç kişilik bir 
jüri tarafından yapılacak bilimsel sınavda ba
şarı göstermek, 

c) Görev alacağı bölüm veya kürsünün ge
rektirdiği yönetmelikle saptanmış şartları haiz 
olmak, 

Bölüm ve kürsü başkanları, (b) bendinde 
sözü geçen jürinin tabiî üyesidirler, 

ç) Öğrenciliğinde 64 ncü maddenin 1 nci 
paragrafında bildirilen sebeplerle disiplin ceza
sı almamış olmak, 

Komünizmle ilgili herhangi bir fiil ve hare
kete ismi karışmamış olmak. 

d) Yabancı uyruklu asistanlar, yukarda be
lirtilen şartları haiz olmak şartıyle ve kendileri
ne bir burs teımin edildiği ilgili üniversite yöne
tim kurulunca tespit edildiği takdirde asistan
lığa alınabilirler. 

e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dalla
rında istihdam edilecek asistanlarda (a) fıkra
sındaki şartların aranıp aranmayacağına üni
versitelerarası kurul karar verir. 

Asistanlığa tâyin 
MADDE 30. — Yapılan sınavda başarı gös

terenlerden, görev alacağı bölümün veya kür
sünün gerektirdiği şartlar gözönünde tutularak 
Asistanlık Yönetmeliğine göre teklif edilenle
rin tâyini aşağıdaki hükümlere göre yapılır : 

Bölüm veya kürsü başkanınca gösterilecek 
aday, fakülte yönetim kurulunun teklifi ve üni
versite yönetim kurulunun onayı üzerine rektör 
tarafından iki yıl için tâyin edilir. Gerekli gö
rülenlerin tâyinleri, iki defaya mahsus olmak 
ve başlangıçtan itibaren toplam olarak altı yılı 
geçmemek üzere, iki defa yenilenebilir. Tâyin
leri yenilenmeyen asistanların üniversite veya 
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a) Görev alacağı bilim dalında doktora ve
ya tıpta uzmanlık diploması almış olmak, 

!b) Fakülte kurulunca gösterilecek iki 
misli aday arasımdan senatoca seçilecek üç ki
şilik bir jüri tarafından yapılacak bilimsel sı
navda başarı göstermek, 

c) Görev alacağı bölüm veya kürsünün ge
rektirdiği yönetmelikle saptanmış şartları ha
iz olmak, 

Bölüm ve kürsü başkanları, (b) bendinde 
sözü g'eçen jürinin tabiî üyesidirier. 

ç) öğrenciliğinde 64 ncü maddenin I nci 
paragrafında bildirilen sebeplerle disiplin ce
zası almamış olmak. 

insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Dev
letinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü
ğüne veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrı
mına dayanarak; nitelikleri Anayasa'da belirti
len Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için her ne 
suretle olursa olsun gösteri veya propaganda 
yapmamış veya anarşik hareketler katılmamış 
olduğu hususunda üniversite yönetim kurulun
ca karar verilmiş olmak. 

d) Yabancı uyruklu asistanlar, yukarıda 
belirtilen şartları haiz olmak şartıyle ve ken
dilerine bir burs temin edildiği ilgili üniver
site yönetim kurulunca tespit edildiği takdir
de asistanlığa alınabilirler. 

e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dalla
rında istihdam edilecek asistanlarda (a) fıkra
sındaki şartların aranıp aranmayacağına üni
versiteler arası kurul karar verir. 

Asistanlığa Tayin 

MADDE 30. — Millî Eğitim Komisyonu
nun 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Asistanların görevleri 

MADDE 31. — Üniversite asistanlarının başlıca görevleri şunlardır : 
a) G-erekli bilimsel çalışmaları yapmak; 
ib) Bölüm veya kürsü kurulunca tesbit edilecek esaslar çerçevesinde öğretim üyelerinin ge

rekli göreceği öğretim ve uygulamalarda hasır bulunmak, kendisine verilen g'örev ile ilgili tercü
me, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın vazifelerini vaktinde ve düzenli yapmak, öğrencilerin 
çalışma, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek; 

c) Üniversite veya fakülte organlarınca verilecek görevleri yapmak. 
ıDoktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış olan asistanlar, öğretim görevliliğine 

ilişkin 34 ncü maddedeki şaftlar uyarınca başka bir üniversitede veya bağlı oldukları üniversi
tenin fakülte veya diğer öğretim kurumlarında ders vermekle g'örevlendirile'bilirler. 

Asistanların üniversite ile ilişkilerinin devam etme şartı 

MADDE 32, — Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış üniversite 
asistanlarından asilliklerinin onandığı tarihten bağlıyarak görevde bulundukları dört yıl içinde 
doktora veya uzmanlık sınavım veıımiyenlerin veya üniversitede asistan olarak devamları gerekli 
gofülmiyenledn üniversite ile ilişkileri tayinlerindeki usule uyularak kesilir. Bağlı bulundukları 
bölüm veya kürsü kurullarının yapacağı gerekçeli teklif üzerine, gerekli görülenlerin süreci fa
külte kurulunca bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

Yukarda belirtilen süre içinde doktora yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmış üniver
site asistanlarından bölüm veya kürsü kurullarının teklifi ve fakülte kurulunun kararı ile üni
versite içinde doçentlik çalışmalarına devamları gerekli görülmiyenlerin üniversite ile ilişkileri 
kesilir. 

Fakülte içinde doçentlik çalışması yapan asistanlardan doktor unvanını veya tıpta uzmanlık 
yetkisini aldığı tarihten itibaren beş yıl içinde doçentlik sınavım vermiyenlerin durumları bölüm 
veya kürsü kurullarının gerekçeli teklifi üzerine fakülte yönetim kurulunca incelenir ve gerekli 
görülenlerin süresi bir defaya mahsûs olmak ve iki yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

Bu süre içinde doçent unvanını alamıyanlarm üniversite ile ilişkileri kesilir. 
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buna bağlı kurumlarla ilişkileri kendiliğinden ' 
kesilmiş sayılır. 

Asistanların görevlen 

MADDE 31. — Üniversite asistanlarının baş
lıca görevleri şunlardır : 

a) G-erekli bilimsel çalışmaları yapmak; 
b) Fakülte ve yüksek okullarca hazırlana

cak asistan eğitim yönetmeliğine uygun olarak 
bölüm veya kürsü kurulunca tetspit edilecek 
esaslar çerçevesinde öğretim üyelerinin gerekli 
göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulun
mak, kendisine verilen görev ile ilgili tercüme, 
inceleme, araştırma, uygulama ve yayın vazife
lerini vaktimde ve düzenli yapmak, öğrencilerin 
çalışma, araştırma ve uygulamalarına yardım 
etmek; 

c) Üniversite veya fakülte organlarınca 
verilecek görevleri yapmak. 

Asistanlar, öğretim görevliliğine ilişkin 34 
ncü maddedeki şartlar uyarınca başka bir üni
versite veya bağlı oldukları üniversitenin fakül
te veya diğer öğretim kurumlarında ders ver
mekle görevlendirilebilirler. 

ç) Asistanlar, üniversite dışında özel veya 
resmî hiçbir iş göremezler. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliği ve bu 
öğrenciliğin devam etme şartları 

MADDE 32. — Üniversite veya bir yüksek 
öğrenim kurumu mezunu olup üniversitede dok
tora yapmak veya tıpta uzmanlık yetkisini al
mak isteyenler, üniversitenin usulün» göre aça
cağı sınav sonunda seçilirler. Bunlar, bakanlık
ların veya kurumların tahsis edecekleri kad
rolardan veya burslardan faydalanabilirler ve 
mecburî hizmetle yükümlü olsun veya olmasın, 
maaşlı izinli sayılırlar. Üniversite senatoları 
asistan kadrolarını geçici olarak ve sözleşmeli 
doktora veya tıpta uzmanlık öğrencilerine tah
sis edebilirler. Bunların doktora vepa tıpta uz
manlık öğrencisi olarak çalışmalarına devam 
etmeleı'i için her ders yılı başında fakültesi yö
netim kurulunun teklifi ve üniversite Yönetim 
Kurulunun uygun bulması şartiyta rektörce sü
relerinin uzatılmasına karar verilebilir. Bu sü
re, doktora öğrenimi iç/in dört yılı; tıpta uz-
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Asistanların Görevleri 

MADDE 31. — Millî Eğitim Komisyonunun 
31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliği ve bu 
öğrenciliğin devam etme şartları 

MADDE 32. — Üniversite veya bir yüksek 
öğrenim, kurumu mezunu olup üniversitede 
doktora yapmak veya tıpta uzmanlık: yetkisini' 
almak isteyenler, üniversitenin usulüne göre 
açacağı sınıf sonunda seçilirler. Bunlar, Ba
kanlıkların veya kurumların tahsis edecekleri 
kadrolardan veya burslardan faydalanabilirler 
ve mecburî hizmi&tle yükümlü olsun veya olma
sın, maaşlı izinli sayılırlar. Üniversite senatola
rı asistan kadrolarını geçici olarak veya sözleş
meli doktora veya tıpta uzmanlık öğrencilerine 
tahsis edebilirler. Bunların doktora veya tıpta 
uzmanlık öğrencisi olarak çalışmalarına devam 
etmeleri için her ders yılı başında fakültesi yö
netim kurulunun teklifi ve Üniversite yönetim 
kurulunun uygun (bulması şartıyle rektörce sü
relerinin uzatılmasına karar verilebilir. Bu sü
re, doktora veya tıpta uzmanlık için 6 yılı ve 
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Asistanların yönetime katılmaları 

MADDE 33. _ Asistanlar fakülteleri kuruluna iki, yönetim kuruluna bir temsilci ile katılır
lar. 

Temsilciler, fakültenin asistanları arasından, bir yıl süre için gizli oyla, birer yedekleri ile bir
likte seçilirler. Temsilcilerin seçilmiş sayılabilirle teri için fakülte kadrosunda bulunan asistanların 
en az yarısından bir fazlasının seçime katılmış olması şarttır. 

Bir asistanın temsilci olarak seçilebilmesi ve temsilciliğinin devamı için taksirli suçlar ayrık 
olmak üzere adlî veya uyarimadan ağır inzibatî bir ceza almamış bulunması gereklidir. 

'Gtörev süresi dolan temsilcinin bir dönem daha yeniden seçilmesi mümkündür. 
'Temsilcilerin seçilmemiş olması veya toplantılara katılmamaları ilgili kurulların çalışmalarına 

engel sayılmaz. 
Asistan temsilciler, şaJhı'sları ile ilgili toplantılarla, öğretim üyelerinin tâyin, terfi veya tecziye

lerine ilişkin kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. 
Katıldıkları toplantılarda oy hakkına sahiptirler. 
Seçimlere ilişkin şikâyetler ilgili fakültenin yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara bağla

nır. 
Asistan temsilcilerin seçimleri ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 
Üniversite veya bir fakülteye bağlı yüksek okul kurullarına asistan temsilcilerin katılması yu

karıdaki esaslar dâhilinde yürütülür. 

11$ -, DiğeK yardımdılar 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 

MADDE 34. — Üniversitelerin bu kanun gereğince görevlendirilmiş öğretim üyesi bulunmıyan 
dersleri için geçici olarak veya her hangi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık istiyen konularının 
öğretim ve uygulaması için geçici veya sürekli olarak, başka bir resmî görevde çalışan veya ser-
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manlık için bir ihtisas dalında beş yılı geçe
mez. Bir doktora veya tıpta uzmanlık öğren
cisinin, çalışmalarının uzatılmasına karar veril-
tmiediği hallerde üniversite veya ona bağlı ku
rumlarla ilişkisi kendiliğinden kesilmiş sayı
lır. 

Asistanların yönetime katılmaları 

MADDE 33. — Asistanlar, fakülteleri Yö
netim Kuruluna bir temsilciyle katılırlar. 

Temsilci, fakültenin asistanları arasından, 
bir yıl için, gizli oyla, bir yedeğlyle birlikte se
çilir. Temsilcilerin seçilmiş sayılabilmeleri için 
fakülte kadrosunda bulunan asistanların «n az 
yarısından bir fazlasının seçimle Ikatılmış olması 
şarttır. 
Bir asistanın temsilci olarak seçilebilmesi ve 

temsilciliğinin devamı için, taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inziba
tî bîr ceza almamış bulunması gereklidir. 

Görev süresi (dolan temsilcinin bir dönem 
daha yeniden seçilmesi mümkündür. 

Temsilcinin seçilmemiş olması veya toplan
tılara katılması ilgili kurulun çalışmalarına en
gel teşkil 'etmez. 

Asistan temsilci, kendisiyle ilgili toplantı
lara katılamaz. Bu takdirde, toplantılara yede
ği davet edilir. 

Asistan, temsilcisi, katıldığı toplantılarda oy 
hakkına sahiptir. 

Seçimlere ilişkin şikâyetler, ilgili fakültenin 
yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara 
bağlanır. 

Asistan temsilcisinöı seçimleriyle ilgili di
ğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Üniversiteye veya bir fakülteye bağlı yüksek 
okul Yönetim Kuruluna asistan temsilcisinin 
katılması, yukarıdaki esaslar dahilinde yü
rütülür. 

1% * Diğeri Yardıimicılar 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 

MADDE 34. — Üniversitelerin bu kanun 
gereğince görevlendirilmiş öğretim üyesi bu
lunmayan dersleri için geçici olarak veya her-
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her halde ilgili yüksek öğretim kuruluşunun 
doktora veya tıpta uzmanlık yönetmeliğinde ön
görülen süreleri geçemez. Doktora veya tıpta 
uzmanlık öğrencisinin, çalışmalarının uzatılma
sına karar verilmediği hallerde üniversite veya 
ona bağlı kurumlarda ilişkisi kendiliğinden ke
silmiş sayılır. 

Asistanların yönetime katılmaları 

MADDE 33. — Millî Eğitim Komisyonunun 
33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Iİ - Diğetf YardKmıeıılar 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 

MADDE 34. — Millî Eğitim Komisyonunun 
34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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best meslek sahibi bulunanlardan, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış 
kimseler «öğretim görevlisi» unvanı ile görevlendirilebilirler. 

Bir bölüm veya kürsünün araştırma, inceleme ve deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılmak 
üzere araştırma görevlileri tâyin edilebilir. Araştırma görevlileri İçin asistanlık şartları aranır. 

•Öğretim görevlileri veya araştırma görevlileri fakülte kurulunun teklifi ve senatonun onamı 
ile münhal öğretim üye ve yardımcısı kadroların dan birine unvan verilmeksizin tâyin olunurlar. 
Bunların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki usule bağlıdır. 

Öğretim görevlilerine, gerektiği takdirde, senato kararı ile aylık yerine ders saati başına üc
ret ödenebilir. 

Okutmanlar, uzmanlar, çeviricüir 

MADDE 35. — Okutmanlar, dil dersleri veya eski dillerde yazılmı'ş mctnileıln çözümlenmesi 
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilenlerdir. Bunlar ilgili yönetim kurulunun teklifi ve 
senatonun karan İle tâyin olunurlar, durumlarına ve genel hükümlere göre aylık veya ücret alır
lar. Okutmanlara, gerektiği takdirde, aylık yerine senatoca belirtilecek miktarlar üzerinden ders 
saati başına ücret ödenebilir. 

Uzmanlar, lâboratuvarlarda, kitaplıklarda, enstitü, klinik ve atelvelerde öğretimle doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle İlgili olan ve özel bilgi, veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle görev
lendirilen yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulunun teklifi ve senatonun kararı ile tâyin 
olunurlar. Aylık veya ücretleri genel hükümlere göre verilir. 

Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde geçici veya sürekli olarak çalıştırılanı yardımcı
lardır. Bunlardan fakültelerde, fakültelere bağlı kurumlarda çalışanlar, fakülte' yönetim kurulla
rının kararı üzerine, doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar, üniversite yöne
tim kurulunun kararı üzerine rektörün omamı ile tâyin olunurlar. Aylık veya ücretleri genel hü
kümlere göre verilir. 
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hangi bir dersin özel bür bilgi ve uzmanlık iste
yen konularının öğretim ve uygulaması için ge
çici olarak başka bir resmî görevde çalışan ve
ya serbest meslek sahibi bulunanlardan, kendi 
uzmanlık alanlarındaki çalışına ve eserleriyle 
tanınmış kimseler «Öğret'im görevlisi1» unva
nı Be geçici olarak göre vlendiı ilebilir. 

Bir bölüm, veya kürsünün araştırma, incele
me ve deneylerinde yardımcı olarak kadro veya 
sözleşme iîıa çalıştırılmak üzere araştırma gö
revlileri tayin edilebilir. 

. Öğretim görevlileri veya araştırma görevli
leri fakülte kurulunun teMlfi ve senatonun 
onayı ile münhal öğretim üye ve yardımcısı 
kadrolarından birine, unvan verilmeksizin ta
yin. olunurlar, öğretim görevlilerinin görevleri
ne devamlarının gerekip gerekmediği hususu 
iki yılda bir ilgili kurullarca yeniden gözden 
geçirilir ve görevlsdne devamı gerekli görül
meyenlerin işlerine iki ay içinde son verilir. 

Bunların görevlıerine son verilmesi ve ta
yinlerindeki usule bağlıdır. 

öğretim görevlileı'ine, gerektiği takdirde, 
senato ikaranyle aylık yerine ders saati başına I 
ücret ödenebilir. 

Okutmanlar, Tumanlar, Çeviriciler Okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler 

MADDE 35. _ Okutmanlar, dil 'dersleri veya MADDE 35. — Millî Eğitim Komisyonunun 
eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
gjb;i yardımcı öğretim iri eriyle görevlendirilen
lerdir. Bunlar ilgili Yene tim Kurulunun teklifi 
ve ıSeııatonun kararı ile tayin olunurlar, durum
larına ve genel hükümlere göre aylık veya üc
ret alırlar. Okutmanlara, gerektiği takdirde, ay
lık yerine 'Senatoca belirtilecek miktarlar me
rinden ders saati babına ücret ödenebilir. 

Uzmanlar, laboratuvarlarda, kitaplıklarda, 
enstitü, klinik ve atölyelerde öğretimle doğru
dan doğruya veya dolayısıyle ilgili olan ve özel 
bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle I 
görevlendirilen yardımcılardır. Bunlar, ilgili 
Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun ka
rarı ila geçici olarak'tayin olunurlar. Uzmanla
rın görevlerine devamlarının gerekip gerekme
diği hiL3iısu iki yılda bir ilgili kurumlarca ye
niden gözden geçirilir ve görevlerine devam
ları gerekli görülmeyenlerin işlerine iki ay için- j 
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Yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcıları 

MADDE 36. — üniversitelerde »özleşme ile gförevlendHırttecek yabancı uyruklu öğretim üyeleri 
ve yardımcıları fakülte kurulunun teklifi ve senatonun omamı ile tâyin olunurlar. 

iSözleşme sünesinin bitmesi dışında bir sebeple işlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır. 
Bunlar, öğrettim görevleri bakımımdan bu kanunla aylıklı öğretim üyeleri ve yardımcıları için ko
nulmuş olan hükümlere bağlıdırlar. 

İçişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarının olumlu mütalâası bulunduğu takdaaide ayrıca Bakanlar 
Kurulu kararı alınmadan yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcılarının tâyini yoluna gidile
bilir. 

AI/HNOI BÖLÜM 

Üniversite içinde çalışma ve demetim 

Çalışma birimleri 

MAİDDE 37. — Üniversite içinkie çalınmaların bölüm veya kürsü sistemi içinde yapılması ilgili 
fakülte kurulunun görüşü alınarak senatoca kararlaştırılır. 

Bölüm veya kürsü kurulları, bu birimlerde (görevli öğretim üyelerinden oludur. 
Bölümlerin, kürsülerin, enstitülerim ve üniversiteye bağlı diğer birimlerin çalışmaları senato-, 

ca kabul edilecek yönetmeliklerle düzenlendir, 
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de son verilir. Aylık veya ücretleri genel hü
kümlere göre verilir. 

Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerin
de geçici veya sürekli olarak çalıştırılan yar
dımcılardır. Bunlardan fakültelerde, fakültele
re bağlı kurumlarda çalışanlar, fakülte yönetim 
kurullarının karan üzerine, doğrudan doğruya 
rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar, üniver
site yönetim kurulunun kararı üzerine rektörün 
onayı ile tayin olunurlar. Aylık veya ücretleri 
genel hükümlere göre verilir. 

Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri ve 
Yardımcıları 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Üniversite içinde çalışma ve denetim 

Çalışma Birimleri 

MADDE 37. — Üniversite içinde çalışmala
rın bölüm veya kürsü sistemi içinde yapılması, 
bölüm ve kürsülerin kurulması, kaldınlması, 
profesörü veya doçenti bulunmaması nedeniyle 
başkanlıklarının boşalması halinde yapılacak iş
lemler, ilgili fakülte kurulunun üçte iki çoğun
luğunun teklifi üzerine senatolarca kararlaştı
rılır. 

Kürsü, aynı alanda veya birbirine çok yakın 
alanlardaki bilim dallannda oluşan bir çalışma 
birimidir. Bir fakültede aynı adı taşıyan, aynı 
ihtisas dalında öğretim ve araştırma yapan bir
den fazla kürsü bulunmaz. 

Kürsü, kürsü kurullannm aldığı bilimsel ve 
idarî kararlar uyanhea kürsü başkanı tarafın
dan yönetilir. 

Kürsü kurulu, kürsü başkanının başkanlı
ğında, o kürsüye bağlı bütün öğretim üyeleri1 

ve o kürsünün asistan temsilcisinden oluşur. 
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Yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve 
yardımcıları 

MADDE 36. — Tasannın 36 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Üniversite içinde çalışma ve denetim 

çalışma birimleri 

MADDE 37. — Üniversite içinde çalışmala
rın bölüm veya kürsü veya bölüm ve kürsü sis
temi içinde yapılması, bunların kurulması, kal
dırılması profesörü veya doçenti bulunmaması 
nedeniyle başkanlıklannın boşalması halinde 
yapılacak işlemler, ilgili fakülte kurulunun üç
te iki çoğunluğunun -teklifi üzerine senatolarca 
kararlaştırılır. 

Kürsü, aynı alanda veya birbirine çok yakın. 
alanlardaki bölüm dallannda oluşan <bir çalışına 
birimidir. Bir fakültede aynı adı taşıyan, aynı 
ihtisas dalında öğretim ve araştırma yapan bir
den fazla kürsü bulunmaz. 

Kürsü, kürsü kurallarının Mlalmsel ve idarî 
kararlar uyarınca kürsü başkanı tarafından yö-
metiHir. 

Kürsü, kurulu, kürsü başkanının başkanlı
ğında, o kürsüye bağlı bütün öğretim üyeleri ve 
o kürsünün asistan temsilcilerinden oluşur. 
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Kürsü başkanı o kürsünün profesörleri ara
sından, fakülte kurulunca salt çoğunlukla ve 5 
yıl için seçilir. Süresi biten kürsü başkanının 
yeniden seçilmesi mümkündür. 

Kürsüde bir tek profesör veya bir tek do
çent varsa, bu profesör veya doçent kürsünün 
tabiî başkanıdır. Kürsüde sadece doçentler 
varsa kürsü başkanı bu doçentler arasından se
çilir; profesör veya doçenti bulunmayan kür
süler en yakın kürsü veya bölümle birleştirilir. 

Kürsü kurulları her ay en az bir defa top
lanarak : 

a) öğrenci ders ve eğitim programlarını 
hazırlar, gözden geçirir ve değerlendirir. 

b) Her asistan (veya tıpta uzman) için 
asistanlık süresi çalışmasını kapsayan tüm ve 
birer yıllık eğitim ve çalışma programları ha* 
zırlar. Bu programları her üç ayda bir gözden 
geçirerek değerlendirir. 

c) öğretim üyelerinin bilimsel çalışma, 
araştırma, yayıin ve eğitim faaliyetlerini prog
ramlaştırır. 

ç) Kürsünün öğretim, eğitim, araştırma ve 
idarî yönden gerekli araç, gereç, ders kitabı, bi
limsel yayın, insangücü ve malî durumunu tes
pit eder ve programlaştırır. 

d) Kürsünün programlarlardan bütün ça
lışmalarının muntazam yürütülımjösd için kürsü 
elemanları arasında görev bolümü yapar. 

Bölüm, bir dalın belli diaiplMeriai biür ara
ya toplayan bir eğitim ve öğretini birülmiidfir. 
özellikle mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonra
sı öğretiminin koordinasyonunu sağlamak ama
cı ile birbirlerine yakan disiplinlerden fakülte 
kurullarınca kurulur. Bölümler arasındaki öğ
retim birliğini dekan «ağlar. 

Bölüm, bölüm kurullariinın aldığı öğrettim 
ve eğitim kararları uyarınca bölüm başkanı ta
rafından yönetilir. 

Bölüm kurulu, o bölümü teşkil eden disip
linlerin öğretim üyeleri âle bölümde ders veren 
öğretim üyelerinden oluşur. 

Bölüm başkanı, f aktültte kurullarınca ve kür
sü başkanları seçimi esaslarına uyularak bölüm 
veya disiplinlere bağlı profesörlerden 5 yıl ilcin 
seçilir. Süresi biten bölüm başkanımın yeni
den seçilmesi miimikundür. 

(Bütçe Plân Komıisyonunun değiştirişi) 

Kürsü başkanı, o kürsünün profesörleri 
arasından fakülte kurulunca salt çoğunlukla ve 
beş yıl için seçilir. Süresi biten kürsü başkanı
nın yeniden seçilmesi mümkündür. 

Kürsüde bir tek profesör veya bir tek doçent 
varsa bu profesör veya doçent kürsünün tabiî 
başkanıdır. Kürsüde sadece doçentler varsa 
kürsü başkanı bu doçentler arasından seçilir; 
profesör veya doçenti bulunmayan kürsüler en 
yakın kürsü veya böKimle biıileştirilir. 

Kürsü kurulları her ay en az bir defa top
lanarak : 

a) öğrenci ders ve eğitim programlarını 
hazırlar, gözden geçirir ve değerlendirir. 

b) Her asistan (veya tıpta uzman) için 
asistanlık süresi çalışmasını kapsayan tüm ve 
birer yıllık eğitim ve çalışma programları ha
zırlar. Bu programları her üç ayda bir gözden 
(geçirerek değerlendirir. 

c) öğretim üyelerinin bilimsel çalışma, 
araştırma, yayın ve eğitim faaliyetlerini prog
ramlaştırır. 

ç) Kürsünün öğretim, eğitim, araştırma ve 
idarî yönden gerekli araç, gereç, ders kitabı bi
limsel yayın, insangücü ve malî durumunu tes
pit eder ve programlaştırır 

d) Kürsünün programlaştırman bütün ça
lışmalarının muntazam yürütülmesi için kürsü 
elemanları arasında görev bölümü yapar, 

Bölüm, bir dalın belli disiplinlerini bir araya 
toplayan bir eğitim ve öğretim birimidir, özel
likle mezuniyet öncesi ve mezuniyet sorası öğ
retiminin koordinasyonunu sağlamak amacı ile 
biribirine yakın disiplinlerden fakülte kurulla
rınca kurulur. Bölümler arasındaki öğretim bir
liğini dekan sağlar. 

Bölüm, bölüm kurullarının aldığı öğretim ve 
eğitim kararlan uyarınca bölüm başkanı tara
fından yönetilir. 

Bölüm kurulu, o bölümü teşkil eden disiplin
lerin öğretim üyeleri ile bölümde ders veren öğ
retim üyelerinden oluşur. 

Bölüm başkanı, fakülte kurullarınca ve kür
sü başkanları seçimi esaslarına uyularak bölüm 
veya disiplinlere bağlı profesörlerden 5 yıl için 
seçilir. Süresi biten bölüm başkanının yeniden 
seçilmesi mümkündür. 
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Tam gün çalışma 
MADDE 38. — Öğretim üyeleri ve asistanlar en as Devlet memurları için kabul edilmiş olan 

günlük çalışma süresi kadar bir süre öğretim, bilimsel araştırma, inceleme, uygulama ve yönetim 
giönevleriyle üniversite organlarınca veya kanunla verilen diğer görevlerin gerektirdiği yerlerde 
hazır bulunmak ve görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

•Günlük çalışma süresinin bir bütün olarak uygulanma tarzı ber faldilte yönetim kurulunun 
teklifi ve üniversite yönetim kurulunun onamı ile tesfoit ve ilân edilir. 

Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlar resmî çalışma saatleri içinde ücretli veya ücretsiz res
mî veya özel her hangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, senbest meslek icra edemezler. 

Diğıer öğretim yardımcılarımdan aylıkla tâyin olunanlar da yukardaki- esaslara tabidirler. 
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Bölümlerin, Mirsiilsırüaı, lenstitraleirfin ve üni
versiteyle bağlı düğer birdmüıerüln çalışmaları ve 
yönetim şekilleri Senatoca kabul ejcttlecek yö
netmeliklerle düzenlemıür. 

Yeni kurulacak ünivetrısâteler t/erciüban bölüm 
esasına göne dlüzenlen'ir. 

Tam gün çalışma 
MADDE 38. — öğretüm üyeleri ve asistan

lar, en iaz Devlet Memurları içıitn kabul edilmiş 
olan günlük çalismia sünesi kadar bâr ısüre öğ
rendim, bilimsel araştırma, inceletme, uçygulaıma 
ve yöneltlim görevleriyle Üniversite organların
ca veya kanunla verüıen dliğer görevlerin gerek-
tiridıiği yerlerde hazır buflıunımak ve görevlledind! 
yerine getirmekle ve esasları yüksek öğretim 
kurulıımioa tespit edilecek toeürlâ) çalışana saat
leri içinde görevleri başımda bulunmaMa yü
kümlüdürler. 

Öğretim üyeleri ve asisitamlairın 'devamları 
kürsü, bölüm bıasjkanlan üe dekanlar ve rek
törler tarafınjdan kontrol edillir. Dekanlar, riek-
töre telklif etmek ve onayını almak surtet&yl© 
ımıesıai saatleri içinde izinsiz görevi başına gel
meyenler bakkınida takdire bağdı maaş kesme 
cezası yereceği gibi, bu kanunda bUdirlen di
siplin cezaları verilmek üzere haklarında mu
amele de yaparlar. Doğruldan doğruya üniversi
teye bağlı kurumlarda görevli öğretim üyeleri 
ve yardımcıları hakkında bu işlemi rektör ya
par. 

Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlar 
resmî çalışma saatleri içinde ve başka yüksek 
öğreltöm kurumları dışında ücretli veya ücret
siz resmî veya özel herhangi bir iş göremezler, 
ek görev alamazlar, serbest mııelsffiek İcra eidemıeız-
ler. 

Ancak, resmî çalışma saatleri dışında ser
best meslek icra letömiek iüstieiyein üniversite öğre
tim üyeleri' aşağıidaki haklardan faydalanamaz
lar: 

a) Üniversite tazminatı veya herhangi bîr 
yan Ödeme alamazlar. 

b) Bilgi, görgü ve bdOlimsel araştıırlmla yap
mak üzere kontenjanla yurt dışındaki çalhşana-
lara masrafları kenidileri tarafından ödenmek 
üzere katılalbilirler. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiş tim i) 

Bölümlerin kürsülerin, enstitülerin ve üni
versiteye bağlı diğer birimlerin çalışmaları ve 
yönetim şekilleri Senatoca kabul edilecek, yö-
netmeliklerce düzenlenir. 

Yeni kurulacak üniversiteler tercihan bölüm 
esasına göre düzenlenir. 

Tam gün çalışma 
MADDE! 38. — öğretim üyeleri ve asistan

lar, en as Devlet memurları için kabul edilmiş 
olan günler çalışma süreci kadar bir süre öğre
nim, bilimsel araştırma, inceleme, uygulama ve 
yönetim görevleri ile üniversite organlarınca ve
ya kanunla verilen diğer görevlerin gerektirdi
ği yerlerde hazır bulunmak ve görevlerini yeri
ne getirmek ve esasları yüksek öğretim kuru
lunca tespit edilecek belirli saatleri içinde gö
revleri başında bulunmakla yükümlüdürler. 

öğretim üyeleri ve asistanların devamları, 
kürsü, bölüm başkanları ile delcanlar ve rektör
ler tarafından kontrol edilir. Dekanlar, rektöre 
teklif etmek ve onayını almak sureti ile mesai 
saatleri içinde izinsiz görevi başına gelmeyenler 
hakkmâa takdire bağlı maaş kesme cezası ve
receği gibi, bu kanunda bildirilen disiplin ceza
ları verilmek üzere haklarında muamele de ya
parlar. Doğrudan doğruya üniversiteye bağlı 
kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve yardım
cıları hakkında bu işlemi rektör yapar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlar res
mî çalışma saatleri içinde ve başka yüksek öğ
retim kurulları dışında ücretli veya ücretsiz 
resmî veya özel herhangi bir iş göremezler, ek 
^örev alamazlar serbest meslek icra edemezler. 
Üniversite asistanları bütün çalışmalarını üni
versiteye hasrederler. 

Ancak, resmî çalışma saatleri dışında ser-
beJst melslek icra etmek isteyen üniversite öğre
tilin üyeleri aşağıdaki haklatidan faydalanaırnz-» 
îaı< : 

a) Üniversite tazminatı veya herhangi bir 
yan ödeme alamazlar. 

b) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel 
araştırma yapmak üzere kontenjanla yurt dışın
daki çalışmalara masrafları kendileri tarafından 
ödenmek üzere katılabilirler. 

Diğer öğretim yardımcılarından aylıkla tâ
yin olunanlarda yukarıdaki esaslara tabidirler. 
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Yurt içinde ve dışında görevlendirme 
MADDE 39. — Üniversite öğretim üyelerinin 46 ncı madde dışında ümversüftenin başka bdr fa

kültesinde veya üniversiteye bağlı düğer öğretâmkuromlajında veya arzusuyla başka bir öğretim 
kurumunda ders vermek, seminer veya uygulamalı çalışma yapmakla görevlendirilmesi ilgilli 
kurullarını teklifi ve bağlı bulunduğu «ündversite senıaıtosunun karan ile olur. Bağlı olduğu üni-
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Dager öğretim yajviııneıfliarıııriajı aylıkla ta
yin olunanlar da yukardaJki esaslara tabdıddırler. 

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve TeO&Dtük Araş
tırma Kurumu hakkındaki kamunun 18 mel ve 
19 ncu maddeleri bükümlerine göre göreviendi-
rilebdJlirler. 

Üniversitelerin uygulama alanına yari/mı 

MADDE 39. — Univeraöfce idışnUdaM kuru
luş veya kişüerce üniversliifceilerden veya fsakül-
tölerdea talebedUecek ilmî mütaHâa, proje, araş
tırma, tahll, muayene, tedavi ve benzeni hiz
metler, (bu konuda senatölarca yapılacak yönet
melik esaslarına bağlı olmak üzere, üniversite 
içinde veya hizmetin gerektlilrddgi yerde görü
lebilir. Bu hususta alınacak ücretler üniversi
teler veya, fakülteler döner sermayesdne geür 
kaydedilir. Hizmeti yapan öğretim üyelerine ve 
yardımcı asistanlarına verilecek ücretin tabi 
olacağı esaslar döner sermaye yönetmeliğinde 
belirtilir. Bu suretle tam gün çalışanlar Üniver
site Personel Kanunumla göre verilecek tazminat 
ve yan ödemelerden faydalanırlar. Geliri döner 
sermayeye yatırılmak üzere tam gün çalışanlar, 
ilgili fakültelerin g'örüşü akmarak Senatolarca 
hazırlaman yönetmelikte tespit edilen esaslara 
ve saatlere göre çalışabilirler. 

Dömer sermayesi bulunan üniversite kurum
larında, bu kanun hükümleri dairesinde tamgün 
çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarıma 
her ay, döner sermaye gelirinden, en çok bir 
aylak ve yasn ödemeleri tutarınca ücret ödene
bilir. 

Döner sermayeli üniversite kurumlarına bü
yük katkaida bulunan öğretim üyelerine ve yar
dımcılarına her ay ayrıca bir prim verilebilir. 
Bu primin kademelerini Fakültelerde fakülte 
kurulu, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı 
kurumlarda üniversite Senatosu tespit eder. Bu 
primin en yüksek kademesinin tutarı bir maa
şın ve yan ödemenin tutarını geçemez. 

Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirme 

MADDE 40. — Üniversite öğretim üyeleri
nim 46 ncı madde dışında, üniversitenin başka 
bir fakültesinde veya üniversiteye bağlı dijğer 
öğretim kurumlarında veya amısuyla başka bir 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

Üniversite öğretim üyelerine kanunlarla ön
görülen resmî görevler saklıdır. 

Üniversitelerin uygulama alanına yardımı 

MADDE 39. — Millî Eğitim Komisyonunun 
39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yurt içinde ve dı§ında görevlendirme 

MADDE 40. — Üniversite öğretim üyelerinin 
46 ncı madde dışında, Üniversitenin başka bir 
fakültesinde veya Üniversiteye bağlı diğer öğre
tim kurumlarında veya arzusuyla başka bir öğre-
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(Hükümetin Teklifli) 

versite içinde bir öğretim üyesiınin görevli olduğu ders, seminer ve uygulama süresi üniversiteler
arası kurulun Öngördüğü öğretim yükü ile ifade olunur. 

Üniversite öğretim üyelerinin veya asistanların ve tam gün çalışma esasına tabi diğer öğretim 
yardımcılarının üniversiteler dışında resmî bir işle görevlendirilmesi, görevin bir kanunla ön
görülmüş olmasına veya görevlendirme hususunda fakülte yönetim kurulunun mütalâası alındıktan 
sorara üniversite senatosunca karar verilmesine veya görevin yargı organınca istenmesine bağlı
dır. 

Öğretimi üyelerinin üniversiteden yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, 
seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bdlim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılma
larına, araştırına ve inceleme gemileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde 
bulunmalarına bir haftaya kadar dekanlar, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Onlbeş günü 
aşan veya yolluk verilmesini gerektiren hallerle araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafla
rın ödenmesi iealbeden durumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ve relktörün onamı gereklidir. 

Ödeme, üniversite hesabına görevlendirilenlere üniversitelerce, başka kurum hesabına görev
lendirilenlere ilgili kurumca yapılır. 

Yulardaki fıkralar uyarınca üniversite hesabına yurt dışında görwlendirilecsk öğretini üyeleri
ne verilecek yolluklar hakiki yol masrafları ödenmek ve gündelikleri yurt dışına gönderilen Dev
let memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzteo genel hükümler çerçevesinde ödenir. Bu 
tarzda üniversite hesabına yurt dışına gönderilecek öğretim üyelerinin gömderilme şartları ve 
usulleri senatolarca yönetmelikle düzenlenir. 

Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmış asistanların yurt dışında görevlendi
rilmeleri de bu madde hükümlerine tabidir. Diğer öğretim yardımcılarına genel hükümler uygula
nır. 
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öğretim kurumunda ders vermek, seminer veya 
uygulamalı çalışma yapmakla gö^vlönd&rilme-
si ilgili kurulların teklifi ve bağlı bulunduğu 
Üniversaite Senaibosanıulı Ikaraıı ile olur. Bağlı 
olduğu üniversite içinde bir öğretim üyesmln. 
görevli olduğu ders, sıeminer ve uygulama sü
resi Üniversitelerarası Kurulun öngördüğü öğ
retim yükü ile ifade olunur. 

öğretim uyelenlnin üniversiteden yolluk al
maksızın. yurt. içinde ve dışıaııdla kongre, konfe
rans, seminer ve btemzeri bilimsel toplantılarla, 
bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara 
katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri 
yapmalarına, a k t ı r m a ve incelemenin gerek
tirdiği yerde bulunmalarına bir haftaya kadar 
dekanlar, ombeş güne kadar rektörler izin vere
bilirler. Ombeş jgünü aşan veya yolluk verilmıe-
sini gerektiren hallerle araştırma ve inceleme
nin gerektirdiği masrafların ödenmesi icabeden 
durumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ve 
rektörün onayı gereklidir. 

"üniversite hesabına yurt dışında görevlen
dirilecek öğretim üyelerine, yol masrafları ile 
3 aya kadar gündelikleri, Devlet memurlarına 
verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, genel 
hükümler çerçevesinde ödenir, üç aydan sonra 
bu öğretim üyelerine gündelik ödenmez, sadece 
maaşları transfer edilir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyele
rine yabancı kurumlardan burs temin edilmiş
se, görev yapacakları süre zarfında maaşlı izin
li sayılırlar. 

Yurt dışında görevlendirilen asistanlara ve 
tıpta uzmanlık yetkisi alanlara burs temin edil
mişse, bunlar da maaşlı izinli sayılırlar. Burs 
temin edilemeyen asistanlarla kurumlan adına 
üniversitede doktora öğrenimi yapan veya tıp
ta uzmanlık yetkisini kazanacak maaşlı eleman
lar maaşlı izinli sayılmakla beraber, dış ülke
deki masrafları ilgili kurumların bütçelerinde 
yer alan dış ülkelerde okuyan öğrencilerle il
gili fasıl ve maddelerden doktora öğrencileri
ne ödlenen ödenek seviyesinde ödenir. 

Dış ülkede kalınacak süre, bölüm ve kürsü
nün görüşü alınarak; fakülte kurullarınca tes
pit edilir. 
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tim kurumunda ders vermek, seminer veya uy
gulamalı çalışma yapmakla gıörevlenıöMllmesi il
gili kurulların teklifi ve bağlı bulunduğu Üni
versite Senatosunun karan ile olur. Bağlı oldu
ğu Üniversite içinde bir öğretim üyesinin görev
li olduğu ders, seminer ve uygulama süresi üni
versiteler arası kurulun öngördüğü öğretim 
yükü ile ifade olunur. 

öğretim üyelerinin Üniversiteden yolluk al
maksızın yurt içinde ve dışında kongre, konfe
rans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, 
bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara 
katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yap
malarına araştırma ve incelemenin gerektirdiği 
yerde bulunmalarına bir haftaya kadar dekan
lar, 15 güne kadar rektörler izin verebilirler. 15 
günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren 
hallerle araştırma ve incelemenin gerektirdiği 
masrafların ödenmesini icabeden durumlarda fa
külte yönetim kurulu kararı ve Rektörün ona
yı gereklidir. 

Yukardaki fıkralar uyarınca üniversite he
sabına, yurt dışında görevlendirilecek öğretim 
üyelerine verilecek yolluklar hakikî yol masraf
ları ödenmez ve gündelikleri yurt dışına gönde
rilen Devlet memurlarına verilen gündeliklerin 
aynı olmak üzere genel hükümler çerçevesinde 
ödenir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyele
rine yabancı kurullardan burs temin edilmişse, 
görev yapacakları süre zarfında maaşlı izinli 
sayılırlar. 

Yurt dışında görevlendirilen asistanlara ve 
tıpta uzmanlık yetkisi alanlara burs temin edil
mişse, bunlar da maaşlı izinli sayılırlar* Burs te
min edilemeyen asistanlarla kurumları adına 
Üniversitede doktora Öğrenimi yapan veya tıp
ta uzmanlık yetkisini kazanacak maaşlı eleman
lar maaşlı izinli sayılmakla beraber» dış ülkede
ki masrafları ilgili kurumların bütçelerinde yer 
alan dış ülkelerde okuyan öğrencilerle ilgili fa
sıl ve maddelerden doktora öğrencilerine ödenen 
ödenek seviyesinde ödenir. 

Dış ülkede kalınacak süre, bölüm ve kürsü
nün görüşü alınarak; Fakülte kurullarınca tes
pit edilir. 

(S. Sayısı : 889) 
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Üniversitelerin uygulama alanına yardımı 

OYIAÜDE 40. — thıiventâbe dışındaki kuruluş veya kişilerce üniversitelerden veya fakülteler
den talebedilecek ilmî mütalaa, proje, araştırma, taJhlil, muayene ve benzeri hizmetler bu konuda 
yapılacak yönetmelilk esaslarına bağlı olmak üzere üniversite içinde veya hizmettin gerektirdiği 
yerde görülebilir. Bu hususta alınacak ücretler üniversiteler veya fakülteler döner sermayelerine 
gelir kaydedilir. Hizmeti yapanlara verilecek ücretin talbi olacağı esaslar döner sıermaye yönetene-
liginde belirtilir. 

Bilimsel denetim 

MADDE 41. — öğretim üyelerinin bilimsel bakımdan denetlenmeleri, onların yayınlan, eğitim 
ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur. Her öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının sonuçlarını, d«rs 
notlarını, bilim ve müracaat kitaplarını, yurt içinde veya dışındaki bilimsel kongrelerde yaptığı 
tebliğ veya ilmî katkıları bağlı olduğu fakültenin yayınları arasında veya özel olarak yayımlamak 
ve bunlardan birer nüshasını dekanlığa ve rektörlüğe vermek zorundadır. Mlalî imkânsızlık yüzün
den yayımlanmıyan eserlerin daktilo üe yazılmış birer kopyası verilir. Eser sahibine Fülkir ve 
Sanat Eserleri Kanununun tanıdığı haklar saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınlan için, ilgili fakülte dekanlığında ve rektörlükte özel 
birer arşiv tutulur. 

Her kürsünün ve her bölümün öğretim, seminer, bilimsel araştırma ve yayın çalışmalan her 
yılın Nisan ayı içinde bölüm veya kürsü başkanlarınca bir raporla dekanlığa bildirilir. Bölüan 
veya kürsü başkanlarının bu raporlarına kürsü öğretim üye ve yardımcılarının kişisel çalışma ra-
porlan da eklenir. Bölüm veya kürsü başkanlannın raporları Mayıs ayının ük yansı içinde yapı
lacak Fakülte Kurulu toplantısında görüşülür ve oylanır. Bilimsel çalışmalan Fakülte Kurulunca 
yeterli görülmiyen öğretim üye ve yardımcılarının durumu dekan tarafından Senatoya bildirilir. 
Senato ilgili öğretim üyesinin ya da yardımcısının durumunu kuracağı bir komisyona inceleterek, 
bunlar hakkında 60 ncı maddenin (c) ya da (ç) bendinde yer alan disiplin cezalarından birini ve. 
rebilir. 

Bir öğretim üyesi veya yardımcısı hakkında fakültesince iki defa yetersizlik karan alınması ve 
Senatonun da üçte iki çoğunlukla karar vermesi halinde 60 ncı maddenin (e) bendi uygulanır. 

Üniversite senatolan başka bilimsel denetim esaslan koymaya yetkilidir. 
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öğretim üyelerinin yurt dışına gönderilme 
şartları ve usulleri Senatolarca yapılacak yö
netmelikle düzenlenir. 

Geçici görev yolluğu üniversite hesabına 
gönderilenlere üniversite bütçesinden; başka 
kurum hesabına gönderilenlere ilgili kurumun 
bütçesinden ödenir. 

Bilimsel Denetim 

MADDE 41. — öğretim üyelerinin bilimsel 
bakımdan denetlenmeleri, onların yayınları, 
eğitimi ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur. 

Her kürsü ve bölümün öğretim, seminer, bi
limsel araştırma ve yayım çalışmaları her yılın 
Nisan ayı içinde kürsü, bölüm başkanlıklarınca 
bir çalışma raporu halinde, dekanlığa bildiri
lir. Bu çalışma raporu o kürsü veya bölümün o 
yılkı çalışma süresi içinde programl&ştırdığı ça
lışmaları ve sonuçlarını kapsar. Kürsü ve bö
lüm başkanları tarafından hazırlanan bu rapo
ra, kürsü ve bölüm öğretim üyeleri kişisel gö
rüşlerimi ekliyebdlirler. 

EaJkülte kurulunu teştfcil eden üyeler sayısı 
yeterince bastırıflan we ıdagıtılan bu raporüar 
hakkında fakülte (kurullarında görüşme yapılır, 
Bu görüşmeler Mayis ayının ilk yansı içinde 
başüar ve /en fazla bir ay içinde ibdtdsrillir. 

Her ıçahşma raporu üzerinde ayrı ayrı ko
nuşma açılarak, teker teker (karara varılır. Fa
külte kurulunca yeterli görülmeyen kürsü, bö
lüm başkanları, öğretim üyeleri ve yardımcıla
rının durumu, [kurul tutanakları da ekli oflarak, 
dekan tarafından Senatoya IbiUdirilir. (Senato 
yetersizlik sebebini (kuracağı bir komisyon ara
cılığı ile en ıgeç bir ay (içinde inceleterek sorum
lular hakkında : 

1. Kürsü ve bölüJm başkanlığından uzak-
üftstusnsu 

2. Kısa(süreli durdurma, 
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Öğretim üyelerinin yurt dışına gönderilme 
şartlan ve usulleri senatolarca yapılacak yönet
melikle düzenlenir. 

Geçici görev yolluğu Üniversite hesabına gön
derilenlere üniversite bütçesinden; başka ku
rum hesabına gönderilenlere ilgili kurumun büt
çesinden ödenir. 

Bilimsel Denetim 

MADDE 41. — öğretim üyelerinin bilimsel 
bakımdan denetlenmeleri onlann yayınları, eği
timi ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur. 

Her kürsü ve bölümün öğretim, seminer, bi
limsel araştırma, uygulama ve yayım çalışmala
rı her yılın Nisan ayı içinde kürsü, bölüm baş
kanlıklarınca bir çalışma raporu halinde, Dekan
lığa bildirilir. Bu çalışma raporu o kürsü veya 
bölümün o yılki, çalışma süresi içinde program
laştırdığı çahşmalan ve sonuçlarını kapsar. Kür
sü ve bölüm başkanlan tarafından hazırlanan bu 
rapora, kürsü ve bölüm öğretim üyeleri kişisel 
görüşlerini ekleyebilirler. 

Fakülte Kurulunu teşkil eden üyeler sayısı 
yeterince bastınlan ve dağıtılan bu raporlar hak
kında fakülte kurullannda görüşme yapılır. Bu 
görüşmeler Mayıs ayının ilk yarısı içinde başlar 
ve en fazla bir ay içimde bitirilir. 

Her çalışma raporu üzerinde ayrı ayn konuş
ma açılarak, teker teker karara varılır. Fakülte 
Kurulunca yeterli görülmeyen kürsü, bölüm baş
kanlan, öğretim üyeleri ve yardımcılannm du
rumu, kurul tutanakları da ekli olarak, Dekan 
tarafından Senatoya bildirilir. Senato yeter
sizlik sebebini kuracağı bir komisyon aracılığı 
ile en geç bir ay içinde inceleterek sorumlular 
hakkında : 

1. Kürsü ve bölüm başkanlığından uzak
laştırma, 

2. Kısa süreli durdurma, 
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Doçentlik jürileri ve profesörlük, komisyonları raporlarının aleniliği 

MADDE 42. — Üniversite doçentliği ve üniversite profesörlüğü unvanlarının verilmesine 
ilişkin jüri veya komisyonlarca (hazırlanan kişisel ve ortak raporların birer örneği, aday talebettiği 
takdirde kendisime verilir. Doçentlik ve profesörlük takdim tezi ile birlikte raporlar ve jüri ve ko
misyon kararları, istiyenlerin inceliyebilımesi için fakülte kütüphanesinde bulundurulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yeni üniversiteler, fakülteler ve bunlara yardım 

Yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve ilk tâyinler 

MADDE 43. — Yeni üniversiteler ve fakülteler yüksek öğretim planlaması çerçevesi içinde 
kurulabilir. 

Üniversiteler ve bir üniversıiıteye bağlı olmıyarak açılacak fakülteler, kuruluş kanunlarında ak
sine hüküm bulunmadıkça bu kanun esaslarına göre kurulur. 
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3. Uzun süreli! durdurma 'cezaHanndan /bi
risini verebilir. 

Bir öğretim üyesi veya yardımcıları hakkın
da Fakültesince dki defa (yetersizlik kararı alın
mışsa, bu kimseye (senatonun |da üçte iki «çoğun
luğu ile karar vermesi (halinde, görevinden ç> 
kilmiş ısayma cezası ııyguüanır. 

Her öğretim lüyesi bilimsel araştırmalarının, 
yayalarının ıders notları failim ve ı başvurma 
kitaplarının, yurt üıçinde Yeya ^dışındaki /bilim
seli kongrelerde yaptığı Itöbliğ veya katkıların 
birer suretlerini 'kürsü, ıbölüım, dekanlık ive {rek
törlüğe vermek zorundadır. Malî imkânsızlık ne
deni dile yayıimlaaımayan leserlerin IdaktüLo ile 
yazılmış birer kopyası vierilir. Eser » sabibine, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun tanıdığı 
haklar saklıdır. 

Her öğreıtülm üyesinin (bilimsel yayınlan içim 
ilgil kürsü, böllüm, dekanlık ve rektörlükte 
özel arşiv totulur. üniversitelerarası Kurul ve 
her üniversitenin (Senatosu ibu kanunda belir
tilen hususların dışında başkaca idarî ve (büim-
sel denetilin esasları ıgeltirmeye ve uygulamaya 
yetkilidir. 

Doçentlik jürileri ve Profesörlük komisyonları 
raporlarının aleniliği 

MADDE 42. — Üniversite doçentliği ve üni
versite profesörlüğü lunvanlannın verilmesine 
ilişkin jüri veya komisyonlarca hazırlanan kişi
sel ve (ortak raporların (birer örneği, aday talep 
ettiği takdirde kendisine verilir. Doçentlik ve 
profesörlük takdim tezi ile birlikte raporlar, 
jüri ve komisyon kararları, .isteyen öğretim üye
lerinin inceleyebilmesi için Fakülte dekanlıkla
rında bulundurulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yeni üniversiteler, fakülteler ve (bunlara yardım 

Yeni 'Üniversite ve fakültelerin 'kurulması ve 
ilk tayinler 

MADDE 43. — Tasarının 43 încü ımaddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

91 — 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

3. Uzun süreli durdurma cezalarından biri
sini verebilir. 

Bir öğretim üyesi veya yardımcılar: hakkın
da Fakültesince iki defa yetersizlik kararı alın
mışsa, bu kimseye Senatonun da üçte iki'çoğun
luğu ile karar vermesi halinde, görevinden çekil
miş sayma cezası uygulanır. 

Her öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının, 
yayınlarının ders notları bilim ve başvurma ki
taplarının, yurt içinde veya dışındaki bilimsel 
kongrelerde yaptığı tebliğ veya katkıların birer 
suretlerini kürsü, bölüm, Dekanlık ve Rektörlüğe 
vermek zorundadır. Malî imkânsızlık nedeniyle 
yayımlanmayan eserlerin daktilo ile yazılmış bi
rer kopyası verilir. Eser sahibine, Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununun tanıdığı haklar saklıdır. 

Her eğretim üyesinin bilimsel yayınları için 
ilgili kürsü, bölüm, Dekanlık ve Rektörlükte 
özel arşiv tutulur. Üniversitelerarası kurul ve 
her Üniversitenin Senatosu bu kanunda belirti
len hususların dışında başkaca idarî ve bilimsel 
denetim, esasları getirmeye ve uygulamaya yet
kilidir. 

Doçentlik Jürileri ve Profesörlük Komisyonları 
rapo rla rm in ale niliği 

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyonunun 
12 nci maddesi.aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yeni üniversiteler, fakülteler ve bunlara yardım 

Yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve ilk 
tayinler 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bir üniversite içinde yeniden fakülte, yüksek okul ve okul açılması, fakültelerin veya okul
ların birleştirilmesi, ya da kaldırılması senatolarla teklifi ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile yapı
lır. 

Üniversite ve fakülteler, kendilerine bağlı olmak üzera, yeni enstitüler, bilim, araştırma, öğ
retim ve yayım kurumları açmaya yetkilidirler. Bunların yönetim şekilleri bağlı oldukları üniver
site veya f akültelerce belirtilir. 

Bu madde uyarınca açılacak fakülte, yüksek okul, okul, enstitü ve kurumlardan yeni ödenek ve 
kadro alınmasını gerektirenler için genel usullere uyulur. 

Bir üniversite içinde açılacak yeni fakültelerin kuruluşunda istekleri ile görevlendirilecek öğre
tim üyeleri senatoların, yeni bir üniversitenin veya bir üniversiteye bağlı olmıyarak açılacak fakül
telerin kuruluşlarında istekleri ile ilk görevlendirilecek öğretim üyeleri, Yüksek öğretim Kurulu
nun talebi ve Üniversitelerarası Kurulun seçimi ile tâyin olunurlar. 

Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete geçmesi 

MADDB 44. — Biri profesör olmak üzere en az yedi öğretim üyesi en az ilki yıl için görevlen
dirilmiş bulunmadıkça bir fakültenin kuruluşu tamamlanmış sayılmaz ve o fakülte faaliyete geçe
mez. 

İki fakülte faaliyete geçmedikçe bir üniversite kuruluşunu tamamlamış olmaz. 

Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin organları 

MADDE 45. — Kuruluşunu tamamlamış fakültelerin dekan ve yönetim kurulları aylıklı ve gö
revli bütün öğretim üyelerinden kurulu Fakülte Kurulunca seçilir, ilk yönetim kurulu dekanın 
başkanlığında yedi öğretim üyesinden kurulur. 

Bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerin dekanları rektörlere, yönetim kurulları üniversite 
yönetim kurullarına, fakülte kurulları senatolara bu kanunla verilmiş görevleri kendi fakülteleri 
için yaparlar. 

Fakülte kurulunda en az beş profesörü bulunmıyan fakültelerle bir üniversiteye bağlı olmıyan 
fakültelerde profesörlüğe yükseltilme işlemleri Üniversitelerarası Kurulun görevlendireceği üni
versite ve f akültelerce yürütülür. 

Öğretim üyesi yardımı 

MADDE 46. — Yeni üniversite ve fakültelerin çeşitli bilim dallarındaki öğretim üyesi ihtiyacı, 
Üniversitelerarası Kurulun her yılın Nisan ayı toplantısında ileri ki yıl için tesbit edilir. 

ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin bilim dalı ve adet itibariyle İstanbul, Ankara ve izmir'de 
kurulu üniversitelerden veya gelişmiş, 'diğer üniversitelerden hangi oranda karşılanacağı da kararda 
belirtilir. Bu kararlar uyarınca üniversitelerden sağlanacak öğretim üyeleri, ilgili fakülte kurulu
nun görüşü alınarak aşağıdaki esaslara göre, iki öğretim yılı için Senatoca seçilir. Şu kadar ki, 
yılda bir yarı yıl okutulan dersler için görevlendirme süresi üç defa birer yarı yıldır. 
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'Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete 'geçmesi 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü (maddesi 
aynen kaimi edilmiştir. 

Yeni kurulan fakülte 've üniversitelerin organları 

MADDE 45. — Kuruluşunu tamaımlamış fa
kültelerin dekan ve yönetim kuruları aylıklı 
ve görevli (bütün öğretim üyelerinden kurulu 
faJkülllbe itouillunca seçilir. tik Yönetim Kurum
lu dekanın başkanlığında, yedi öğretim üyesin
den kurulur. 

Bir fakülteye bağlı olmayan fakültelerin 
dekanları rektörlere, yönetim kurulları, üni
versite yönetim Ikurulanna, fakülte (kurulları 
senatolara bu (kanunla verilmiş 'görevleri kendi 
fakülteleri için yaparlar. 

Fakülte Kurulunda en az beş profesörü bu
lunmayan fakültelerle bir üniversiteye bağll 
olmayan fakültelerde profesörlüğe yükseltil
me işlemleri Üniversitelerarası Kurulun görev
lendireceği üniversite ve f akültelerce .müştere
ken yürütülür. 

Öğretim üyesi yardımı 

MADDE 46. — Yeni ünivesütte ve fakülteler 
rin çeşitli iMlm dallarındaki öğretim üyesi ih
tiyacı, 'Üniversitelerarası Kurulun her yılın Ni
san layı toplantısında üerdki Jyıl içdaı tespit ödi-
lir. 

İhtiyaç duyulan öğretim üyelerinin Müm 
dalı ve adet itibariyle İstanbul, Ankara ve Iz-

Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete geçmesi 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin organları 

MADDE 45. — Kuruluşunu tamamlamış fa
kültelerin dekan ve yönetim kurulları, aylıklı 
ve görevli bütün öğretim üyelerinden kurulu 
fakülte (kurulunca seçilir, tik yönetim kurulu/ 
dekanın başkanlığında, yedi öğretim üyesinden 
kurulur. 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin 
dekanları rektörlere, yönetim kurulları, üniver
site yönetim kurullarına, fakülte kurulları, se
natolara bu kanunla verilmiş görevleri kendi 
fakülteleri için yaparlar. 

Fakülte kurulunda en az beş profesörü bu
lunmayan fakültelerle bir üniversiteye bağlı 
olmayan fakültelerde profesörlüğe yükseltilme 
işlemleri üniversitelerarası kurulun görevlendi
receği üniversite ve fakültelerce müştereken yü
rütülür. 

Öğretim üyesi yardımı 

MADDE 46. — Millî Eğitim Komisyonunun 
46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millett Meclisi (S. Sayısı : 889) 



— 94 — 

(Hükümetin Teklifli) 

Bir öğretim üyesinin görevlendirilebilmesi için bağlı bulunduğu fakülte de söz konusu bilim 
dalında birden çok öğretim üyesinin bulunması ve geri kalan öğretim üyelerine düşecek ders, 
seminer ve uygulamalı çalışına yükümlün iher öğreriim üyesi içim toaftada Üniversitelerarası Kurulca 
tejgbiit eıdilecek saati aşmaması şarttır. 

Görevlendirmede öğretim üyeliğinde kwJemi az olamiardjam başTıyan (bir sıraya, uyulur. Bir öğ
rettim üyesinin arzusu tercih sebeibidrir. 

Yukarda belirtilen tarzda. yeni kurulan üniversite ve fakültelerde görev ifa etmiş öğretim 
üyeleri araıdam yedi yıl geçmedikçe ve sıra. tamamlanmış olmadıkça. arzusu dışımda yeniden 
görevlendirilemez. 

thıiversibe öğretim üyelerinden her hangi birimi, muvafakati alınmak ışıartiyle ilgil fakült© 
(kurullarınım teıküaf ve kararlariyle ba§ika üniver »itelenin veya faküMerin öğretim ve yönetim 
hizmetlerinde üç yılı a&omajmak üzere kendi kadrolariyle ınaklen görevlendirmeye üniversite se
natoları yetkilidir. Bu şekilde görevlendirme, yeni kurulacak üniversiteler için ikinci fıkrada ön* 
görülen ihtiyacı karşılamak üzere yapıldığı takdirde, görevlendirilenler aradan 12 yıl geçmedikçe 
istekleri dışımda yeniden görevlendirilemezler. 

Yeni üniversite veya fakültelere öğretim görevlisi ıtâyini veya 39 ncu madde uyarımca ıdersle 
görevlendirme imkanları saklıdır. 
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mıar̂ de kurulu üniıvıersd)telleirden veya gelişmiş di
ğer üniversitelerden herhangi oranda karşıla
nacağı ıda kararda belirltdür. Bu (kararlar uya
rınca üniversitelerden ısağlanacak öğretim üye
leri, ilgili fakülte kurulunun g-örüşü alınarak 
aşağıdaki esaslara göre, İki sömestr için Sena
toca seçilir. Şu kadar İki, yılda bir yari yıl oku
tulan dersler Üıçin görevlendirme ayrı yıllarda 
olmak üzere birer söımestrdir. 

Bir öğretini üyesinin görevlendirilebimesi 
için Ibağlı bulunduğu fakültede söz konusu bi
lim dalında birden çok öğretim üyesinin bulun
ması ve geri kalan öğretim. üyelerine düşecek 
ders, seminer ve nıygulama çalışma yükünün 
her öğretim üyesi için haftada Üniversiteler
arası Kurulca tespit (edilecek saati laşmaması 
şarttır. 

Görevlendirme, öğretim üyelilerinden meslek
teki kıdeimi 25 yıldan laz olanlar arasından, 
rektör ve dekanlar hariç, kur'a dile yapılır. Bir 
öğretim üyesinin /arzusu tercih sebebidir. 

Yukarıda belirtilen tarzda yeni kurulan üni
versite ve fakültelerde görev ifa etmiş öğretim 
üyeleri aradan yedi yıl geçmedikçe ve slra ta
mamlanmış almadıkça arzusu dışında yeniden 
görevlendirilenıez. 

üniversite öğretim üyelerinden herhangi bi
rini, muvafakati alınmak şartıyle ilgili fakül
te kurullarının $ekülf ve fcararlarıyle başka ünk 
versitelerin veya fakülteleriin öğretim ve yöne
tim hizmetlerinde üç yılı aşmamak üzere kendi 
kadrolanyle naklen görevlendirmeye üniver
site senatoları yetkilidir. Bu şekilde görevlen-
dirime, yeni kurulacak üniversiteler ilcin (ikinci 
fıkrada öngörülen İhtiyacı karşılamak üzere 
yaplldığı takdirde, görevlendirilenler aradan 
12 yıl 'geçmedikçe istekleri dışında j yeniden 
görevlendiriılemezier. 

Mahrumiyet bölgelerinde öğretim yapan 
yerleşik kadrolu öğretdim üyeleri de, istekleri 
halinde, aynı şartlar içerisinde gelişmiş üniver
sitelerde çalışmak üzere rotasyona tabi (tutulur
lar. 

Yeni üniversite veya fakültelere öğretüm 
görevlisi tayini veya 40 ncı (madde iuyarmca 
dersle görevlendirme imkânları saklıdır. ' 

Hükümetin teklifi ve Senatonun kararı ile 
ihtiyaç duyulan hallerde, üniversite öğretim 

Bütçe Phln Komisyonunun değiştirişi 
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Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirilmesi 

MADDE 47.-- Yeni kurulacak: üniversiteler için öğretim üyesi yetiıştdrmeJk üzere mevcut üni
versitelere ek kadrolar tahsis edilir. Bu kadroların laıJllanılması ile ilgili esaslar üniversitelerarası 
kurul tarafımdan hazırlanacak: bir yönetmelikle belirtilir. Bu kadrolara atanan asistanlar dok
tora yaptıktan sonra kadrolariyle birlikte ilgili bulundukları yeni üniversiteye nakledilirler ve 
üniversitelerarası kurul müsaade etmedikçe, yetiştirildikleri üniversitede geçirdikleri sürenin, iki 
katı süre ile bağlı oldukları üniversitede çalışmaksızın başka bâr üniversitede görev olamazlar. 

Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği 

(MADDE 48. — Yeni üniversite veya fakültelerde kadroya bağb. olarak görev yapamlar ile 
46 ncı madde uyarınca en aız iM öğretim yılı veya üç yarı yıl kadroya bağılı olmaksızın sürekli 
görev ifa edenlere verlecek «yeni üniıversiteler hüznuet ödeneği» tJmliverailte Personel Kamumu ile 
düzenlenir. 

SEKÜZÎNCt BÖLÜM 

Memurlar ve1 diğer* görevüler 

Rektörlük ve fakülte örgütleri 

MADDE 49. — Her üniversitede rektörün emrinde ve üniversite yönetim örgütlümün başında 
'bir genel sekreter lüle hizmetlerin gerekli kıldığı müdürler ve bunların maiyetlermde büro ve lüç 
hizmet işlerini yapmak üzere memurlar ve diğer görevliler bulunur. 

Bu personel arasındaki i§ bölümü, rektörün onamından sonra uygulanmak üzere genel sekre-
terlerce yapılır. Saymanlık, özlük iğleri* yazı işleri ve kitaplık müdürliMeri dışında yeni müdür-
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üyeleri her türlü hakları saklı kalmak Ve üni
versitedeki özlük haklarından da faydalanmak 
kaydıyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve ben
zeri kuruluşlarda /veya bakanlıklarda geçici 
süre il© görevlieüidirilebilirler. 

Yeni kurulacak üniversiteli re öğretini üyesi 
yetiştirilmesi 

MADDE 47. — Yeni kurulacak üniversite
liler içim öğretim 'üyesi yetiştirmek üzere 'mevcut 
üniversitelere ıek kadrolar tahsis edilir. Bu 
kadroların kullanılması GHe ilgili esaslar, 'üniver
sitelerarası (kurul tarafından hazırlanacak bur 
yönetlmısMkle beüirifcilir. Bu kadrolara atanan 
doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri (doktora 
yaptıktan veya tıpta uzmanlık yeltküsi aldıktan 
sonra kadrolanyie birlikte ilgili bulundukları 
yeni iiniversûteye nakledilirler ve Üniversiteler
arası Kurul Imüsaade (etmedikçe yetişltirdldMeri 
üniversitede geçirdikleri sürenin iki kati süre 
ile T>ağ1ı 'oldukları üniversdJtede çalışmadıkça 
başka bir üniversitede görev alamazlar. 

Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği 

MADDE 48. — Yeni üniversite veya fakülte
lerde kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 
46 ncı madde uyarınca ien az iki 'sömestr veya 
ayrı ayrı birer sömestr kadroya bağlı olmak
sızın sürendi görev ifa edenlere verilecek «yeni 
üniversiteler (hizmet ödeneği» ile tıp fakültele
rinde görev iaüan öğretim üye ve yardımcıları
na, bütün yıl devam eden hastane ve enstitüler 
hizmetleri için verilecek «hizmet ödeneği» üni-
versiteüsr Personel Kanunu île düzenlenir. 

•SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Memurlar ve diğer görevliler 

Rektörlük ve Fakülte örgütleri 

'MADDE 49. — Her üniversitede rektörün 
emrinde ve ^üniversite yönetim örgütünün başlın
da bir geneli sekreter ile hizmetlerin gerekli kıl-
ıdığı müdürler, hukuk müşavirleri ve bunların 
maiyetlerinde Mro ve iehizmet işlerini yapmak 
üzere (memurlar ve diğer görevliler bulunur. 
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Yeni kurulaceck üniversitelere öğretim üyesi 
yetiştirilmesi 

MADDE 47. — Millî Eğitim Komisyonunun 
47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği 

MADDE 48. — Millî Eğitim Komisyonunun 
48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCt BÖLÜM 

Memurlar ve diğer görevliler 

Rektörlük ve fakülte örgütleri 

MADDE 49, — Her üniversitede rektörün 
emrinde ve üniversite yönetim örgütünün ba
şında bir genel sekreter ile hizmetlerin gerekli 
kıldığı müdürler, hukuk müşavirleri ve bunla
rın maiyetlerinde büro ve iç hizmet işlerini yap-
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lükler üımvensifce yönıeitıim ıkurulunun teklifi ve Senatomun uygun kararı ile genel hükümlere 
göre kurulabilirler. 

Her Fakültede Dekanın emrinde ve Fakülte yönetim örgütünün başında bir Fakülte Sekreteri 
ve maiyetinde büro ve iç hizmet işlerini yapmak üsere gereği kadar memur ve diğer görevliler bu
lunur. Bunlar arasındaki iş bölümü Dekanın onarımdan senra uygulanmak üzere Fakülte Sekreterle
ri nce yapılır. 

Bir Üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerle, bağlı olduğu Üniversitenin bulunduğu şehir dışında 
kurulan fakültelerde Hesap ve Muhasebe isleri Bürosu bulunur. 

Üniversiteler genel hükümlere göre sözleşme ile personel çalıştırabilirler, 

Rektörlük ve Fahültr personelinin iâifinleri 

MADDE 50. — Üniversite Genel Sekreteri ile Müdürler, üniversite Yönetim Kurulunun teklifi 
üzerine, Fakülte Sekreterleri ise Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından tâ
yin olunurlar. Üniversite Genel Sekreteri ile Fakülte Sekreterlerinin yüksek öğrenim diplomasına 
sahibolmaları şarttır. 

Saymanlık Müdür ve memurları Maliye Bakanlığınca tâyin olunurlar. 

Aylıklı memurların tâyinleri fakültelerde dekanların, Üniversite merkez örgütünde Genel Sek
reterin teklifi üzerine Rektör tarafından yapılır. 

Yardımcı hizmetler sınıfına girenlerden Rekt "iriliğe bağlı olanları, Genel Sekreterin inhası üzeri
ne Rektör, Fakültelere bağlı olanları Fakülte Sekreterinin teklifi üzerine Dekan tâyin eder. 

Memurların atanmasına ilişkin olarak üniversitelerin kendi kanunlarında mevcut bulunan ve bu 
madde ile bağdaşmayan özel hükümler saklıdır. 
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Bu personel arasındaki i§ bölümü, rektörün 
onayından sonra uygulanmak üzere genel sekre-
terlerca yapılır. Saymanlık, özlük işleri, yazı 
işleri ve kitaplık müdürlükleri dışında yeni mü
dürlükler üniversüte Yönetim Kurulunun tekli
fli ve Senatonun uygun 'karan ile genel (hüküm
lere göre kurulabilir. 

Her fakültede dekanın emrinde ve Fakülte 
Yönetim örgütünün başında bir Fakülte Sek
reteri ve maliyetinde büro ve içhizmet işlerini 
yapmak üzere gereği kadar memur ve diğer gö-
rsvlıileır bulunur. Bunlar arasındaki 4ş bölümü 
dekanln onayından sonra uygulanmak üzere 
fakülte sakreteıüıerinoe yapılır. 

B'ir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerle, 
bağlı olduğu lüniversdfenin bulunduğu şehir 
dışında kurulan fakültelerde Hesap ve Muha
sebe işleri Bürosu bulunur. 

Üniversiteler genel hükümlıere göre (sözleş
me ile personel çalıştırabilirler. 

Rektörlükle fakülte personelinin tayinleri 

MADDE 50. — Üniversite Genel Sekreteri 
ile /müdürler, Üniversite Yönetim Kurulunun 
teklifi üzerine, Fakülte Sekreterleri ise Fakülte 
Yönetim Kurulunun İtekÜfi üzerine rektör ta
rafından tayin olunurlar. Üniversite Genel Sek
reteri ile Fakülte sekreterlerinin yüksek öğre
nim diplomasına sahibolmaları şarttır, özel 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerde, sözleşmeli teknik personel kul
lanabilirler. Bu görevlendirme, rektör veya 
dekan tarafından yapılır. 
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mak üzere memurlar ve diğer görevliler bulu
nur. 

üniversite ve fakültelerin hukuk müşavir
leri ve avukatları ile hukuk servisinde çalışan 
diğer personeli, mahkemelerle icra dairelerince 
hükmolunup tahsil olunan avukatlık ücretin
den 10 . 2 . 1929 gün ve 1389 sayılı Kanun ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 2 nu
maralı Kanun hükmünde kararname ile değişik 
146 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yarar
lanırlar. 

Bu personel arasındaki iş bölümü, rektörün 
onayından sonra uygulanmak üzere genel sek-
reterlerce yapılır. Saymanlık, özlük işleri, yazı 
işleri ve kitaplık müdürlükleri dışında yeni mü
dürlükler üniversite yönetim kurulunun teklifi 
ve senatonun uygun karan ile genel hükümlere 
göre kurulabilir. 

Her fakültede dekanın emrinde ve fakülte 
yönetim örgütünün babında bir fakülte sekre
teri ve maiyetinde büro ve iç hizmet işlerini 

I yapmak üzere gereği kadar memur ve diğer gö-
I revüler bulunur. Bunlar arasındaki iş bölümü 

dekanın onayından sonra uygulanmak üzere 
faiküılite sekreterlerimce yapılır. 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerle, 
bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehir dı
şında kurulan fakültelerde bir hukuk müşavir
liği ile hesap ve muhasebe isleri bürosu bulu
nur. 

Üniversiteler genel hükümlere göre sözleş
me ile personel çalıştırabilirler. 

Rektörlük ve fakülte personelinin tayinleri 

MADDE 50. — Millî Eğitim Komisyonunun 
50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 889) 
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özlük Haklan 

MADDE 51. — üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda çalışan memur ve diğer gö
revliler haklnnda bu kanım ile belirtilen hükümler dışında aksine hüküm bulunmadıkça genel hü
kümler uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

öğretim ve öğrenciler 

Üniversitelere giriş ve Üniversite öğrenciliği 

MADDE 52. — üniversitelere giriş, insangücü plânlaması, üniversitelerin kapasiteleri, öğrencile
rin yetenekleri ve Yüksek öğretim Kurulunun önerileri dikkate alınmak suretiyle Üniversitelerara
sı Kurulca düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık kollarında bir meslek ve diploma sahibi olmak için üniversite kurum
larından birinde, Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamanılıyarak veya 
kaydını yeniliyerek öğrenim yapanlar üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uzmanlık çalışması yapanlara doktora veya uzmanlık öğ
rencisi denir. 

Öğretim 

MADDE 53. — Üniversitelerde, fakülte ve diğer kurumlarda, bu kuruluşların özellikle ve ih
tiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel bilimler, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve doktora 
düzeylerinde yapılacak öğretim ve verilecek diplomalar, üniversite veya fakülte kurullarınca ha
zırlanan öğretim plânına ve bu plândaki sıra ve şartlara göre Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerin
de düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğrettim yapan farklı üniversiter kuruluşlar arasında yatay 
ve dikey geçişlerin »e yolda yapılacağı, üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu kuruluşlar arasın
da öğrenci dağılımı dengesiyle sosyal şartlar göz önünde tutularak üniversitelerarası kurulca dü
zenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversiter kuruluşlarda öğretim, metot, 
kapsam ve öğretim süresi bakımından benzerlikler olması ve böyle bir öğrenimden sonra kasanı-
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Saymanlık önüdür ve memurları Maliye "Ba
kanlığınca itayım olunurlar. 

Aylıklı memurların tayinleri fakültelerde 
dekanların, üniversite merkez örgütünde Genel 
Sekreterin .teklifi üzerine rektör tarafından ya
pılır. 

Yardımcı hizmetler sınıfına girenlerden rek
törlüğe bağlı olanları, G-emel Sekreterin inhasl 
üzerine rektör, fakültelere bağlı olanları fa
külte ssfkreteranin teklifi üzerin© dekan tayin 
eder. 

Memurların atanmasına 'ilişkin olarak üni
versitelerin kendi kanunların da mevcut bulu
nan ve bu madde ile bağdaşmayan özel hüküm
ler saklıdır. 

Özlük hakları 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi 
aynen kabul »edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

öğreitim ve öğrenciler 

Üniversitelere giriş ve üniversite öğrenciliği 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonumu], dcğijtirişi) 

Öğretim 

MADDE 53. — Üniversitelerde, "fakülte ve 
diğer bilimlerde bu kuruluşların özellikleri 
gözönünde tutularak temel bilimler, lisans ve 
sonrası «doktora ve .uzmanlık» düzeylerinde, 
özel yönetmeliklerine göre öğretim yapilır ve 
diploma verilir. 

Yüksek lisans ve doktora .düzeylerindeki 
öğretim, her fakülte veya üniversitenin gere
kirse kuracağı lisans sonrası yüksek okullarda 
veya mezuniyet sonrası fakültelerde yapılır. 

Özlük haklan 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Öğretim ve öğrenciler 

Üniversitelere giriş ve üniversite öğrenciliği 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim 

MADDE 53. — üniversitejsride, fakülte ve 
diğer kurumlarda, bu kuruluşların özellikle va 
ihtiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel 
bilimler, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve dok
tora düzeylerinde yapılacak öğretim ve verile
cek diplomalar, üniversite veya fakülte kurul
larında hazırlanan öğretim plânına ve bu plân
daki sıra ve şartlara güre öğretim ve sınav yö
netmeliklerinde düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim ya
pan farklı üniversiter kuruluşlar arasında ya* 
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lan unvanların aynı veya kazanılan hakların eşdeğer olması hususu üniversi'telerarasıl kurulca 
düzenlenir. 

Öğrenim süresi 

MADDE 54. — Bir öğrenci kural olarak, üniversite içerisindeki öğrenimini içinde bulunduğu 
öğretim kademesi için öngörülen normal öğretim süresinin en fazla yarısı kadar ek bir süre içeri
sinde bitirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde öğrenimlerini, ilgili yönetmeliklerin belirttikleri 
meşru ve makbul bir sebebolmaksızın, tamamlıyamiyan veya tamamlıyamıyacakları anlaşılan öğ
rencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir. 

Öğrencilere yardım 

MADDE 55. — Üniversite senatoları, bütçeleri ödeneğinden lisans, lisansüstü ve doktora veya 
uzmanlık öğrencilerine yapılacak her türlü yardımlarda uygulanacak esasları koymaya yetkili
dir. Senatoların bu konudaki kararları, üniversite, fakülte veya yüksek okul yönetim kurulların
ca uygulanır. 

Devlet adına üniversitelerde yatılı veya burslu olarak yetiştirilecek öğrencilerin sayıları ve 
genel şartlar dışında aranacak özel kabul şartları, üniversitelerin düşünceleri de alınmak sure
tiyle her yıl ilgili bakanlıklarla Millî Eğitim Bakanlığı arasında kararlaştırılır ve üniversitelere 
öğrenci yazılması başlamadan en az bir ay önce bildirilir. 

Yatılı veya burslu olarak Devletçe üniversitelerde okutulan »öğrencilerin yazılma, lâboratuvar, 
tasdikname, sınav, diploma ve sair hare ve ücretleri ilgili bakanlıklar veya idarelerce ödenir. 
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Üniversitelerde lisan öğrenimi 2+2 , 2 + 3 , 
2 + 4 yıl olarak kademeli bir şekilde ayarlanır. 

Ayrıca yabancı idille öğretim yapan üniver
siteler ısenato kararı ile lüzum (gördüğü haller
de yabancı diller için hazırlık sınıfları açaibi-
lir. 

ilk iki yıl, temel bilimler kademesi olarak 
adlandırılır ve bu kademe ayrı lolarak çeşitli 
'bölgelerde, belli ıbir üniversitenin akademik des
teğini sağlamak suretiyle, Millî Eğitim Bakan
lığı ile yapılacak 'bir protokol esasları dâhilin
de, kurulabilir. 

Aynı imeslek ve bilim dallarında öğrettim ya
pan farklı üniversiter kuruluşlar arasında ya
tay ve dikey geçişlerin ne yolda yapılacağı, 
üniversitelerin görüşleri alınarak ve !bu kuru
luşlar arasında öğrenci dağılımı dengesiyle sos
yal /şartlar gözönühde tutularak üniversiteler
arası kurulca düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim 
yapan farklı üniversiter kuruluşlarda öğretim, 
metot, kapsam ve öğretim süresi bakımından 
benzerlikler olması hususu üniversitelerarası 
kurulca düzenlenir. 

Öğrenim süresi 

MADDE j54. — Tasarının '54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Öğrencilere yardım 

MADDE 55. — Üniversite senatoları, bütçe
leri ödeneğinden lisan, lisans üstü ve doktora 
veya uzmanlık öğrencilerine yapılacak her tür
lü yardımlarda uygulanacak 'esasları koymaya 
yetkilidir. Senatoların ıbu konudaki {kararları, 
üniversite, fakülte veya yüksek okul yönetim 
kurullarınca uygulanır. 

Devlet adına üniversitelerde yatılı veya 
burslu olarak yetiştirilecek löğrencilerin ısayıla-
rı ve igenel şaıitlar, dışında aranacak özel kabul 
şartları, üniversitelerin düşünceleri de alınmak 
suretiyle iher yıl ilgili Ibakanhklarla Millî Eği
tim Bakanlığı arasında kararlaştırılır ve üni-
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tay ve dikey geçişlerin ne yolda yapılacağı, 
üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu kuru
luşlar arasında öğrenci dağılımı dengesiyle sos
yal şartlar gözönünde tutularak üniversiteler
arası kurulca düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim ya
pan farklı üniversiter kuruluşlarda öğretim, 
metot, kapsam ve öğretim süresi bakımından 
benzerlikler olması ve böyle bir öğrenimden 
sonra kazanılan unvanların aynı veya kazanılan 
hakların eşdeğer olması hususu üniversiteler
arası kurulca düzenlenir. 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim yapanlar, 
32 nci maddenin 1 nci fıkrası ile doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrenimi yapanlara sağlanan hak
lardan yararlanırlar. 

Öğrenim süresi 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Öğrencilere yardım 

MADDE 55. — Millî Eğitim Komisyonunun 
55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sosyal hizmetler 

MADDE 56. — Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurulunun yapacağı plân ve programlar uyarın
ca, öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zaman
larını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla, ilgili kamu kuruluşları ile 
de işbirliği yapmak suretiyle, öğrenci ve mezunlarına iş bulma servisleri kurmak, mediko - sos
yal merkezler, yurtlar, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı ve sinema, tiyatro salonları, 
spor salon ve sahaları, kamp yerleri temin etmekle ve bunlardan öğrencüeririin en iyi şekilde ya
rarlanmaları için gerekli tedbirleri almakla görevlidirler. 

Birden fazla üniversitenin bu alanlarda (müşterek plânlama ve malî yardımlaşma suretiyle or
tak kuruluşlar meydana getirmeleri de mümkündür. 

Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması 

MADDE 57. — öğretim üye ve yardımcılarının ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite
ler, fakülteler ve yüksek okullarca bastırılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmıyacak fiyatla satılır. 
Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim üye ve yardımcıları kendi hesaplarına bastı-
ramazlar. Bu konuda uygulanacak esaslar ve ödenecek telif haklan Üniversitelerarası Kurulca ha
zırlanacak ayrı bir yönetmelikle belirtilir. 
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versitelere öğrenci yazılması 'başlamadan en az 
bir ay önce bildirilir. 

Yatılı veya burslu olarak Devletçe üniversi
telerde okutulan 'öğrencilerin yazılana, lâboratu-
var, İtaStikname, sınav, diploma ve sair- lıarç 
ve ücretleri İlgili bakanlıklar veya idarelerce 
ödenir. 

Burslar, öğretim kurumlarının kapasiteleri 
ve kalkınma [plânları hedefleri dikkate alına
rak Yüksek öğretim (Kurulu (tarafından, dengeli 
bir .şekilde (dağıtılır. 

Sosyal hizmetler 

MADDE 56. — Üniversiteler, Yüksek öğ
retim Kurulunun yapacağı plân ve programlar 
uyarınca, öğrencilerinin 'beden ve ruh sağlığı
nın Ikorunnıası, beslenme, çalışma, dinlenme ve 
boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihti
yaçlarını karşılamak ve bu amaçla, ilgili Ika-
mu kuruluşları ile de işbirliği yapmak suretiy
le, öğrenci- ye mezunlarına lüniversite içinde ve 
dışımda iş bulma servisleri (kunanak ve çalışma 
şartlarını düzenlemek, mediko . sosyal merkez
ler, yurtlar, öğrenci kantin ve lokantaları aç
mak, toplantı ,ve sinema, tiyatro ,salonları, spor 
salon ve sahaları, kamp yerleri temin etmekle 
ve bunlardan öğrencilerinin len iyi şekilde ya
rarlanmaları için gerekli tedbirleri almakla gö
revlidirler. 

Birden fazla üniversitenin !bu alanlarda müş
terek plânlama ve malî yardımlaşma suretiyle 
ortak jkurulus meydana getirmeleri de müm
kündür. 

Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması 

MADDE 57. — öğretim üye ve yardımcıla
rının ,deî*s kitapları ve teksirleri ilgili üniver
siteler, fakülteler İve yüksek okullarca bastırı
lır ve (öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fi
yatla satılır. Ders aracı olarak kullanılan ki
tap ve teksirleri öğretim üye ve yardımcıları 
kendi hesaplarına /bastıramazlar. Bu konuda uy
gulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları 
Üniversitelerarası kurulca hazırlanacak ayrı bir 
yönetmelikle belirtilir. 

îki yıl içinde üniversite ve öğretim birimleri 
tarafından bastırılamayan kitapları , öğretim 

(Büt'^o Plân Komisyonunun dcğişlii'işi' 

Sosyal hizmetler 

MADDE 5G. — Millî Eğitim Komisyonunun 
53 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ders kitaplarının re (iksirlerinin basılması 

MADDE 57. — Öğretim üye ve yardımcıla
rının ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversi
teler, fakülteler ve yüksek okullarca bastırılır 
ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla 
satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve 
teksirleri öğretim üye ve yardımcıları kendi he
saplarına bastıramazlar. Bu konuda uygulana
cak i£i3:a:lar ve öıdensceık telif hakları üniversi
telerarası kurulca hazırlanacak ayrı bir yönet
melikle belirtilir. 

iki yıl içinde üniversite ve öğretim birim
leri 'tarafından baıs'tırılamrvan ıkiıtanları öğretim 
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Öğrencilerin yönetime katılmaları 

MADDE 58, — öğrenciler fakülteleri kuruluna iki temsilci ile katılırlar. 
Temsilciler, Fakülte Yönetim Kurulunun gözetimi altında, yılda bir kere Fakülte öğrencilerinin 

en az % 60 inin iştirakiyle yapılacak seçimlerde; gizli oyla ve bir yıl sûre iein, yedekleri ile birlik
te seçilirler. 

Temsilci seçilebilmek için, ilgili Sınav Yönetmeliğine göre normal s tre içinde smavlarmı başar
mış olmak, adlî veya inzibati bir ceza almamış bulunmak gerekir. Birinci smıf öğrencileri temsilci 
seçilemezler. 

Temsilciliği süresince, taksirli suçlar ayrık olmak üzere adlî veya uyarmadan ağı- inzibati bir ce
za alan öğrenci temsilcisinin temsilcilikle ilişiği kesilir. 

Temsilcilerin secilemerniş olması veya toplantılara katılmamaları ilgili organların çalışmalarına 
engel sayılmaz. 

Öğrenci temsilciler, şahısları ile ilgili toplantılarla, öğretim üye ve yardımcılarının tâyin, terfi 
ve tecziyelerine ilişkin kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. 

Katıldıkları toplantılarda oy hakkına sahiptideA 
Seçimlere ilişkin şikâyetler ilgili Fakültenin Yönetim Kurulanca incelenir ve kesin karara bağ

lanır. 
Öğrenci temsilcilerinin seçimleri ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikte belirtilir. 
Üniversiteye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul kurullarına öğrenci temsilcilerinin katılması 

yukarıdaki esaslar dâhilinde yürütülür. 

ONUNCU BÖLÜM 

Disiplin ve Ceza işleri 

Uygulanacak Hükümler 

MADDE 59. — öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite veya Fakültelere bağlı olarak kurulan 
öğretim ve araştırma kurumlarında öğretim ve arajtırma görevi alanların ve memurların disiplin 
islerinde bu kanun ve Devlet Memurları Kanunu hükümleri, öğrencilerin disiplin Merinde bu ka
nun ve öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına verilecek disiplin cezaları 

MADDE 60. — Üniversite Öğretim üyelerinden ve öğretim yardımcılarından bu kanun gere
ğince yükümlü oldukları ödevleri uygun yolda yerine getiraıiyenlere veya meslek vakar ve hay
siyetine uymıyan hareketlerde bulunanlara aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilir. 

a) Uyarma; görevde daha dikkatli davranılması gerektiğini bildirmektir. 
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üyeleri kendileri bastırabilir. Bu takdirde, yö
netim kurulu (kitabın fiyatını, maliyetinden aşa
ğı olmamak üzere tespit eder. 

Öğrencilerin yönetime katılmaları 

MADDE 58. — öğrencilerle İlgili konularda, 
gereken hallerde 've fakülte kurulu (karar ver
diği takdirde dinlemek amaeıyle bir öğrenci 
temsilcisi seçilir. Temsilci fakülte yönetim ku
rulunun gözetimi altında, yılda bir kere fakül
te öğrencilerinin en az •% 60'ının (iştirakiyle ya
pılacak ıseçimlerde gizli oyla ve bir yıl süre için, 
yedeği ile birlikte seçilir. 

Temsilci seçilebilmek İçin, ilgili Sınav Yö
netmeliğine göre normal süre içinde sınavları
nı başarmış olmak, adlî veya inzibatî bir ceza 
almamış bulunmak gerekir. Birinci sınıf öğ
rencileri temsilci seçilemezler. 

Temsilciliği (süresince, taksirli suçlar, hari-
colmak füzere, adlî veya uyarmadan ağır inzi
batî bir ceza alan öğrenci ^temsilcisinin temsil
cilikle ilişiği kesilir. 

(Seçimlere ilişkin şikâyetler ilgili fakültenin 
yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara 
bağlanır. 

öğrenci temsilcisinin seçimleri ile ilgili di
ğer (hususlar bir yönetmelikte belirtilir, üniver
siteye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul ku
rullarına öğrenci temsilcisinin katılması yukar-
daki esaslar dâhilinde yürütülür. 

ONUNCU BÖLÜM 

Disiplin ve ceza işleri 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına 
verilecek disiplin cezaları 

MADDE 60. — üniversite öğretim üyelerin
den ve öğrettim yardımcılarından (bu kanun ge
reğince yükümlü oldukları ödevleri uygun yol
da yerine getirmeyenlere veya meslek vakar ve 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişl) 

üyeleri kendileri bastırabilir. Bu takdirde üni
versite yönetim kurulu kitabın fiyatını, maliye
tinden aşağı olmamak üzere tespit eder. 

Öğrencilerin yönetime katılmaları 

MADDE 58. — Millî Eğitsun Komisyonunun 
58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

OXUNT!U BÖLÜM 

Disiplin ve ceza işleri 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim, üyelerine ve öğretim yardımcılarına 
verilecek disiplin cezaları 

MADDE 60. — Millî Eğitim Komisyonunun 
60 neı maddesi aynen kalbul edilmiştir. 
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b) ÎCusur bildirme : Görevde ve davranışta kusurlu sayılmaktır. 
c) 'Kısa süreli durdurma : Bulunulan kademe ve derecede ilerlemenin altı ay durdurulması

dır. 
ç) Uzun süreli durdurma : Bulunulan kademe ve derecede ilerlemenin bir, bir buçuk veya 

iki yıî durdurulmasıdır. 
d) 'Geçici olarak görevden çıkarma : Kadrosu saklı kalmak suretiyle bir aydan altı aya ka

dar aylıksız olarak geçici süre ile görevinden çıkarmaktır. 
«) Cförevinıden çekilmiş sayma : Görevle ilişkinin, istekle olmuşçasma kesilmesidir. 
f) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma : Üniversite öğretim mesleğinden, bir daha alın

mamak üzere çıkarılmadır. Bu cezaya çarptırılanlar akademik unvanlarını kullanamazlar. 
Bu cezaların verileceği haller üniversiteler arası kurulca yapılacak disiplin yönetmeliğinde 

belirtilir. 

Disiplin soruşturmalarında usul 

MADDE 61. — Bir fakültenin öğretim üye ve yardımcılarını ilgilendiren işlerde dekan, bir
den fazla fakültenin öğretim üye ve yardımcılarını veya bir dekanı ya da rektörlüğe bağlı ku
ruluşları ilgilendiren işlerde rektör, her hangi bir disiplin suçu işlendiğini öğrenirse, gecikmek
sizin işi başkanı bulunduğu yönetim kuruluna götürür. 
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haysiyetine uymayan hareketlerde bulunanlara 
aşağıdaki disiplin cezalarından İbiri verilir. 

a) Uyarma: Görevde daha dikkatli davra-
nılması gerektiğini bildirmektir. 

b) Kusur bildirme: iGörevde ve davranışta 
kusurlu sayılmaktır. 

c) 'Kürsü veya balüm. başkanlığından uzak
laştırma: öğretim üyesini kürsü veya holüm 
bakanlığından, ayırmaktır. 

e) Kısa süreli durdurma: Bulunulan kade
me ve derecede ilerlemenin al'tı ay durdurulma
sıdır. 

d) Uzun Isüreli durdurma: Bulunulan ka
deme /ve derecede ilerlemenin »bir, birbuçuk ve
ya iki yıl durdurulmasıdır. 

e) Geçici olarak görevden ıçıkarma: Kadro
su saklı kalmak suretiyle bir aydan altı aya 
kadar laylıksız olarak geçici süre ile görevin
den 'Çıkarmaktır. 

f) Görevinden çekilmiş sayma: Görevle iliş-
Mmm, istekle olmuşçasına kesilmesidir. 

g) Üniveredite öğretim mesleğinden çıkar
ma: Üniversite öğretim mesleğinden, (bir daha 
alınmamak üzere çıkarılmalıdır. Bu cezaya 
çarptırılanlar akademik unvanlarını kullana
mazlar. 

Eu cezaların verileceği haller üniversiteler
arası kurulca yapılacak Disiplin Yönetmeliğin
de belirtilir. 

h) Her türlü öğrenim ve öğretim hak ve 
hürriyetlerini kötüye kullanarak; ansan hak ve 
hürriyeitlerini veya 'Türk Devletinin ülkesi ve 
milletiyle .'bölünmez bütünlüğüne veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep layırımına dayanarak; ni
telikleri Anayasada belirtilen 'Cumhuriyeti orta
dan kaldırmak için her ne föureitle olursa olsun 
gösteri, /telkin ve propaganda yapan, veya anar
şik Sıaröketlere katılan öğretim üye ve yardım
cıları hakkında (g) bendi hükümleri uygula
nır. 

Disiplin soruşturmalarında usul 

MADDE 61. — Bir fakültenin öğretim üye 
ve yardımcılarını ilgilendiren işlerde dekan, 
'birden ıfasla fakültenin öğretim üye ve yar
dımcılarını veya bir dekanı ya da rektörlüğe 
bağlı Baıruluşîarı ilgilendiren işlerde rektör, her-

^Bütoc Plân Komisyonunun değiştirici) 

Disiplin soruşturmaların da us ul 

MADDE 61. •— Bir fakültenin öğretim üye 
ve yandıaıcılıarıııı üıgSÜemdiren işlerde dekan, 
birden faüa faküHtenlin öğretilm üye ve yarehim-
cılıanm veya bir tdetkaau ya da rektörlüğe bağ
lı kurulufiaın ilgilendiren işlerde rektör, her-
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İlgili yönetim kurulu, suç'halterinin açıkça asılsız olduğunu görürse, disiplin soruşturması 
yapılmasına yer olmadığına, aksi halde disiplin soruşturmasının yapılmasına karar verir ve bir 
veya birden f azla soruşturmacı seçer. 

Soruşturma ısonunda yönetim kurulu, ya disiplin cezasını gerektiren bir durum olmadığına, ya 
60 ncı maddenin (a) veya (b) bentlerindeki cezalardan birinin verilmesine, yahut diğer benzer
deki cezalardan birinin verilmesinin Senatoya teklif ödilmesine karar verir. Yönetim kurulu karar 
vermeden önce, hakkında soruşturma yapılan kimseye savunma imkânı verir. Tanınan süre için
de sözlü Veya yazılı savunma yapmıyanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

Yönetim kurulunun teklifi üzerine dosya kendisine gelen senato öğretim üyelerinden kumlu 
üç kişilik bir İnceleme komisyonu seçer. Komisyon gerekli görürse ek soruşturma yapar ve sena
toca Verilecek karar hakkındaki mütalâasiyle birlikte raporunu senatoya sunar. 

Senato ya disiplin cezasını gerektiren bir durum olmadığına; ya da 60 ncı maddede sayılan 
disiplin cezalarından birinin verilmösine karar verir. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktirilin eksizin yapılır ve karara bağlanır. Bu hususu sağ
lamaktan soruşturmacı ve dekan veya rektör sorumludur. 

Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir ve uyarma cezası hariç, kütüğe geçirilir, 

İtiraz 

MADDE 62. — Yönetim kurullarının disiplin kararlarına karşı ilgililerce senatoya, senatonun 
ceza verme mercii olarak aldığı disiplin kararlarına karşı üniversitelerarası kurula, kararın bil
dirilmesinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz hakkında verilen kararlar kesindir, 
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hangi (bir disiplin .suçu. islendiğini önerirse, ge
cikmeksizin isi başkanı bulunduğu yönetim ku
ruluna götürür. 

İlgili yönetim karulu, suç haberinin açıkça 
asılsız olduğunu görürse, disiplin soruşturması 
yapılmasına yer olmadığına, aksi halde disip
lin ısorujtunmasının yapılmasına karar verir ve 
•bir veya birden fazla soruşturmacı seçer. 

Soruşturma ısonıımda yönetim kurulu, ya di
siplin cezasını gerektiren 'bir durum olmadığı
na, ya 60 ncı (maddenin (a) veya (b) bentlerin
deki cezalardan birinin verilmesine, yahut di
ğer benıtlerdeki ceza lardan birinin senatoya tek
lif edilmesine karar verir. Yönetim kurulu ka
rar vermeden (önce, hakkında soruşturma yapı
lan kimseye savunma imkânı verir. Tanınan 
süre içinde sözlü veya yazılı savunma yapma
yanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

Yönetim kurulunun teklifi üzerine dosya 
'kendisine gelen senato, öğretim üyelerinden ku
rulu üç kişilik -bir inceleme komisyonu seçer. 
Komisyon gerekli görürse ek soruşturma yapar 
ve senatoca verilecek karar hakkındaki müta
laasıyla birlikte raporunu senatoya sunar. 

Senato ya disiplin cezasını gerektiren bir 
durum olmadığına, ya da 60 ncı maddede sa
yılan disiplin cezalarından birinin verilmesine 
karar verir. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve .geciktiril-
meks'izin yapılır ve karara bağlanır. Bu hususu 
sağlamaktan soruşturmacı ve dekan veya rek
tör sorumludur. 

Disiplin cezaları yazı ile lilgiliye bildirilir ve 
uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

Rektör hakkında yapılan disiplin kovuştur
ması Yüksek Denetleme Kurulunca tayin edi
lecek bir soruşturmacı tarafından yürütülür. 

İtiraz 

MADDE 62. — Yönstim kurullarının disip
lin kararlanma karşı .ilgililerce senatoya, kara
rın bildirilmesinden itibaren 15 ıgün içinde iti
raz 'edilebilir. Senatoca verilen kararlar kesin
dir. Yargı yolu açıktır. 
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hangi bir disiplin suçu işlendiğini önerirse, ge-
cül-îirıisikîiizin işi başkanı 'bulunduğu yönötian ku
ruluna götürür, ilgili yöneltinı kurulu, suç ha
berinin açıkça asılsız olduğunu görürse, disip
lin soruşituriınası yapılmasına yer olmadığına, 
aksi halde disiplin soruşturmasının yap'lması-
na karar verir ve bir veya birden fazla soruş
turmacı seçer. 

Soruşturma sonunda yönetim kurulu, ya di
siplin cezasını gerektiren bir durum olmadığı
na, ya 60 ncı maddenin (a) veya (b) bentlerin
deki cezalardan birinin verilmesine, yahut di
ğer hentlerdski cezalardan birinin Senatoya 
tcikîif edilmesine karar verir. Yönetim kurulu 
karar vermeden önce hakkında sorutturma ya
pılan kimseye savunma imkânı verir. 

Tanınan süre içinde ıs özlü veya vasılı savun
ma yapmayanlar bu haklarımdan vazgeçmiş &a-

I yıhrlar. 
j Yönetim kurulunun teklifi üzerine dosya 

kendisine gelen .'Senato, öğreiim üyelerinden 
kurulu üç kişilik bir incalanıe komisyonu seçer. 
Komisyon gerek1! görürse ek soruşturma yapar 
ve Senatoca verilecek karar haikkmdaiki nıü'ia-
lâaii ile birlikte raporunu Senatoya sunar. 

Ssnaito; ya disiplin cezasını gerektiren bir 
durum olmadığına, ya da 60 ncı maddede Ba
yılan disiplin cezalarından birinin verilmesine 
karar verir. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve geeikti-
rilmeksizln yapılır ve karara bağlanır. Bu hu
susu sağlamaktan soruşturmacı ve dekan veya 
rektör sorumludur. 

Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir 
ve uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

Rektör hakkında yapılan disiplin kovuştur
ması üniversite denetleme kurulunca tayin eldi-
lecek bir soruşturmacı tarafından yürütülür. 

İtiraz 

\ MADDE 62. — Millî Eğitim Komisyonunun 
62 noi maddesi 'aynen kaibul edilmiştir. 
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Memurların disiplin isleri 

MADDE 83. — Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda görevli memurların disip
lin işlerinde soruşturma yaptırma yetkisi, fakültelerde dekanlara, rektörlükte rektörlere aittir. 
Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde ya
zılı cezalar, fakültelerde dekanlar, rektörlükte ve üniversiteye bağlı kurumlarda çalışanlar için 
rektörler tarafından; (ç), (d) ve (c) bentlerinde yazılı cezalar fakültelerde yönetim kurulları, 
rektörlükte genel sekreterin başkanlığında üniversite personel işleri ve yazı işleri müdürlerinden 
kurulu (Memurlar disiplin komisyonu) tarafından verilir. 

Bu cezalara karsı 15 gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 
Fakülte sekreterleri ila üniversitedeki memurların vs disiplin komisyonu üyelerinin disiplin 

işlerinde soruşturma rektör tarafından yaptırılır. 'Bunlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun 
125 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde yazılı cezalar rektör tarafından; (ç), (d) ve (e) 
bentlerinde yazılı cezalar üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. 

Rektör tarafından verilen cezalara karşı. 15 g'ân itinde üniversite yönetim kuruluna; üniversi
te yönetim kurulu tarafından verilen cezalara karsı aynı sûre içinde üniversite senatosuna itiraz 
edilebilir. 

Diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
Disiplin soruşturmasında hakkında soruşturma yapılan Mnııseye savunmasını yapma imkânı ve

rilir. Tanınan süre içinde sözlü veya yazılı savunma yapnııyanlar bu haklarından vazgeçmiş sayı
lırlar. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktirilin eksisin yapılır ve karara bağlanır. 
Disiplin cezaları yazı 'ile ilgiliye bildirilir ve uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

Öğrencilerin disiplin işleri 

MADDE 64. — Üniversite içinde veya dışında üniversite öğrenciliği sıfatına, şeref ve haysi
yetine aykırı harekette bulunan; üniversitenin sükûn ve huzurunu ve çalışma düzenini bozan; 
üniversite mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden, veya saygı dışı dav
ranışlarda bulunan öğrencilere; bu kanun ve «üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği» uyarınca 
uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar üniversiteye devamdan nıenedilme, bir veya iki yarı 
yıl için üniversiteye devamdan menedilme veya üniversiteden çıkarma cezaları verilir. 

Bir fakülte binasında ve eklentilerinde veya bir fakülteye tahsis edilmiş diğer yerlerde işle
nen disiplin suçlarında kovuşturma yapmaya o fakülte dekanı ve ceza Vermeye o fakülte yönetim 
kurulu yetkilidir. Rektörlük binasında ve eklentilerinde ve üniversitenin fakültelere tahsis edil
memiş yerlerinde, ya da üniversite dışında işlenen disiplin suçları haMnnda kovuşturma yapma
ya rektör, ceza vermeye da üniversite yönetim kurulu yetkilidir. 

Kovuşturma ile yetkili dekan veya rektör, bir veya birkaç soruşturmacıya soruşturma yaptıra
rak sonucunu ilgili yönetim kuruluna havale eder. 

Rektör veya dekan, doğrudan doğruya uyarma cezası verme ve gereken hallerde tedbir ola
rak hakkında kovuşturma yapılan öğrenciyi üniversite binalarına girmekten men etme yetkisini 
haizdir. Bu tedbirin bir haftadan fazla sürebilmeli için bu hususta yönetim kurulunun karar ver
mesi gerekir. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktirimi eksizin yapılır ve karara bağlanır. Hakkında ko
vuşturma yapılan öğrenciye savunma imkânı verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmıyan öğ
renci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Disiplin cezaları ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir ve durum, kendine burs veya kredi veren 
kuruluşlara ela duyurulur. Üniversiteden çıkarma dışındaki cezalar kesindir. Üniversiteden çıkar
ma kararlarına karşı 15 gün içinde senatoya itiraz edilebilir. Kesinleşen ceza öğrencinin dosya-
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Memurların disiplin isleri 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin disiplin isleri 

MADDE 64. — üniversite içimde veya dı
şında üirversüte öğrencileri sıfatına, şeref ve 
haysiyetline aykırı harekette bulunan; üniver-
ısiUenin sükûn ve huzurunu ve çalışma düzeni-
nii bozan; üniversite mensuplarınım geref ve 
hayisyeftime veya şahıslanma tecavüz eden ve
ya saygı ıdışı davranışlarda bulunan öğrencdUe-
re; bu kanun ve ^Üniversite öğrenci DMpln 
Yöneitmelği» uyatrınıca: Uyarana, kmaama, bir 
haftadan bir aya kadar üniversiteye devamdan 
mıenedillme, bir veya iki yarı yıl için üniversiilte-
ye devamdan meneıdilane veya üniversiltedem çı
karma cezaları verilir. 

Bir fakülte binasında ve eklentilerinde veya 
bir fakülteye tahsis edilmiş diğer yerlerde işle
men 'disiplin suçlarında kovuşturma yapmaya o 
fakülte dekanı ve ceza vermeye o fakülte yöne
tim kurulu yetkilidir. Rektörlük binasında ve 
eklenttülerınDde doğrudan doğruya üniversitelere 
bağla kuruluşlara tahsis edilmiş yerlerde ve 
üniversitenin fakültelere tahsiıs edilimemis yer
lerimde, ya da üniversite 'dışımda işlenen (disip
lin suçları hakkımda kovuşturma yapmaya rek-

{Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

Memu?'lann disiplin işleri 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

öğrencilerin disiplin isleri 

MADDE 64. — Millî Eğitim Komisyonunun 
64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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sına ve kütüğe işlenir. Üniversiteden çıkarma kararı bütün üniversitelere bildirilir. Üniversiteden 
çıkarma cezası verilen öğrenciler, aradan beş, yıl geçmedikçe ve cezayı veren org-an müsaade et-
meklüfeçe hiçbir üniversiteye alınmazlar. 

YufcatfdaJki esaslar üniversite veya fakültelere bağlı yüksek okul ve okullarda da kıyasen uy
gulanır, 

Ceza soruşturma usulü 

MADDE 65. — Üniversite öğretim üyelerinin, öğretim yardımcılarının ve diğer memurların £Ö-
revled dolayısiyle, ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlar üzerine ilk soruşturma 
rektörün tâyin edeceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Rektörün işlediği ileri sü
rülen suç tan soruşturmacıları kendisinin katılmıyacağı bir toplantıda üniversite senatosu tara
fından tâyin edilir. Bu toplantı, öğretim üyeliğinde en kıdemli rektör yardımcısının çağrısı üzerine 
ve onun başkanlığında yapılır. 

Bu maddeye gwş tâyin ,edilecek soruşturmacıların en az, sanığın akademik unvanına sahip bu
lunması şarttır. 
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tor, öeza vermeye de üniversite yönetim kuru
lu yetkilidir. 

Kovuşturma ille yetkili idekan veya rektör, 
bir veya birkaç soruşturmacıya ısoruşturma yap
tırarak sonucunu ilgili yönetim kuruluna hava
le ©der. 

Rektör veya dekan, doğrudan doğruya uyar
ma cezası verme ve gereken hallerde tedbir ola
rak hakkımda soruşturma yapılan öğrenciyi üni
versite binalarınla girmekten rnıemettme yetkisini 
haizdir. Bu tedbirim bir haftadan. fazla sürebil
mesi için ıbu hususta yömeltim kurulunun karar 
vermesi gerekir. 

Disiplin, soruşturonasıma mutltali olduktan 
sonra en geç bir hafta içimde başlanır ve bir 
fay içimde sonuçlandırılır. 

Hakkımda kovuşturma yapılan öğrenciye 
savununa imkâna verilir. Tanımam süre içimde ısa-
vumma yapmayan öğrenci bu hakkındam vazgeç
miş sayılır. 

Disiplin cezaları ilgili öğrenciye yazı âHe bil
dirilir ve durum, kendisime burs veya kredi ve
rem ıkuruluşlara da 'duyurulur, üniversiteden. 
çıkarma (dışındaki cezalar kesimdir. Üniversite
den çıkarma kararlarıma karşı 15 güm İçimde 
Senatoya itiraz edilebilir. Kesinleşen ceza öğ
rencimin dosyasına ve kütüğe 'üslenir, üniversi
teden çıkartma kararı 'bütün üniversitelere bildi
rilir. Üniversiteden çıkarma cefası verilen öğ
renciler, iaraJdan ibeş yıl geçmesi ve cezayı ve
ren organın müsaade etmesi şartıyle üniversite 
giriş imtihanlarıma katılalbilirler ve öğrenimle
rine yeniden, başlarlar. 

Yukarıdaki esaslar üniversite veya fakülte
lere foağlı yüksek okul ve okullarda da kıyasen 
uygulanır. 

Ceza soruşturma usulü 

MADDE 65. — üniversite öğretim üyeleri
nim, öğretim yardımcılarınım ve diğer mieımurla-
rın görevleri dolayısıyle, ya da görevlerini yap
tıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar üze
rine, ilk soruşturma rektörün tayin »edeceği uy-
igun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. 
Rektörün işlediği ileri sürülen suçların soruş-
tunmacıliarı, kendisinin katılamayacağı bir top
lantıda üniversite senatosu tarafımdan. tayin 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirigr 

Ceza soruşturma usulü 

MADDE 65. — Millî Eğitim Komisyonunun 
65 nci maddesi aynen ıkaJbul edilmiştir. 
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Bu maddenin hükmüne giren bir suç fakültelerde veya onlara bağlı kurumlarda işlendiğinde, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dekanlar önsoruşturma yapar, ya da yaptırabilirler. Bu 
takdirde dosya gereğinin yapılması için en geç bir hafta içinde rektörlüğe gönderilir. 

Soruşturmacıların öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında düzenliyecekleri dc-sya, rektör ta
rafından, rekitiör hakkındaki soruşturma da en kıdemli rektör yardımcısı tarafından Danıştaya 
gönderilir. Son soruşturmanın açılıp açılmamasına Danıştaym yetkili dairesi karar verir. Bu ka
rara ilgililerce yapılacak itirazlar Danıştay Genel Kurulunda incelenerek karara bağlanır. 

Memurlar hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına Üniversite yönetim Kurulunca ka
rar verilir. Bu kararlara karşı itirazlar Danıştaym yetkili dairesinde incelenerek karara bağlanır. 

Bu madde hükümlerine gföre tâyin edilecek soruşturmacılar tarafından yürütülen ilk soruş
turma sırasında bir hâkimin yapması gereken, tutma, arama, zabıt gibi işlemlerin yapılmasına ihti
yaç duyulduğunda bu hususta soruşturmacı, ya da soruşturmacıların talebi üzerine, asliye ceza 
hâkiminden karar alınır. 
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edilir. Bu toplantı, iöğretim üyeliğimde em kı
demli rektör yardımcısının çağrısı üzerime ve 
onun başkanlığında yapılır. 

Bu maddeye göre tayin edilecek soruşturma
cıların, en az, sanığın lalkadeımiük unvanına saibip 
bulıunıması şarttır. 

Bu maddemin hükmünle giren Mr suç fakül
telerde veya onlara 'bağlı kurumlarda işlendi
ğimde, gsoikmıesdmde salkınoa bulunan hallerde 
dekanlar ömsoruşiturma yapar, ya da yaptırabi
lirler. Bu takdirde, dosya gereğinin yapılması 
için en geç bir hafta içinde rektörlüğe gönde
rilir. 

Soruşturmacılarım öğrıetüm üyeleri ve yar
dımcıları hakkında ıdüzemleyeoeklıeTİ dosya, 
rektör 'tarafımdan, rektör hakkımdaki soruştur
ma d'a en kıdemli rektör yardımcısı tarafımdan 
Danışitaya gönderilir. Son soruşturmanın açılıp 
açılmamasına Danışlayım yetkili dairesi karar 
verir. Bu karara ilgililerce yapılacak itirazlar 
Danıştay Genel Kurulumda incelenerek karara 
bağlanır. 

Memurlar hakkımda son soruşturmanın açı
lıp açılmıaiımasına üniversite yönetimi kuruluaı-
ca karar verilir. Bu karara karşı itirazlar Da
nıştayım yetkili dairesinde incelemerek karara 
bağlanır. 

Bu madde bükümlerine göre tayin edilecek 
soruşturmacılar tarafından yürütülen ülfc soruş
turma sırasında, bir heikimim yapması gereken 
tutma, arama, zabıt gibi işlemlerin yapılması
na ihtiyaç, duyulduğundan bu hususita soruş
turmacı ya da soruşturmacıların talebi üzerime, 
asliye ceza hakimlimden karar alınır. 

Devlettin ülke ve millet bütünlüğü, hür de
mokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı 
öuımhuriyet aleyhime işlemen ve doğrudan doğ
ruya Devlet güvenliği Üe ilgili bulunan suçla
rın ve suçluların kovusjturulmasımda yukarıda 
yasalı usul uygulanmaz. Bu hallerde kovuştur
mayı' Cumhuriyet ıSavcısı bizzat yapar ve sonıu-
cuma göre yetkili mahkemede kamu davası açar. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değişt irişi) 
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ONBÎRÎNCİ BÖLÜM 

Güvenlik tedbirleri 

Organların güvenliği sağlama görevleri 

MADDE 66. — Üniversitelerle bir üniversiteye ıbağlı kurumların ve bağımsız fakültelerin yet
kili yönetim organları, bütün görevlerin gereğince yerine getMlebilmesi için ve bu görevlerin ye
rine getirilmesinin engellenmesi veya önlenmesi hallerinde yeltkileri dâhilinde bulunan her türlü 
güvenlik tedbirlerini alırlar. 

Rektör, acele hallerde dekan veya bağlı kuruluş yetkilileri, üniversite binaları veya ekleri 
içinde, üniversitenin imkânları ile önlenmesi mümkün görülmiyen olayların cereyanı ihtimali kar
şısında, zabıtadan yardım talebedebilirler, Bu talep derhal yerine getirilir. 

Zabıta, suçların ve suçluların kovuşturulması için, her hangi bir davet ve izne bağlı olmaksı
zın, üniversite binalarına ve eklerine her zaman girebilir. Bu takdirde, giriş sebebinin niteliğine 
göre, ilgili üniversite rektörlüğü veya bağımsız (fakültelerin dekanlığı teşebbüsten haberdar edi
lebilir. 

İlgili kurumlar, kovuşturma dolayısıyle zabıta kuvvetlerine, gereken her türlü yardım ve ko
laylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE 67. — Fakültedeki kamu hizmetinin görülmesinin imkânsızlaştığı hallerde iş düzeni 
korumak için gerekli olan hallerde, dekan dersleri ve çalışmaları üç gün için kısmen veya tama
men tatil edebileceği gibi aynı süre için fakülteyi tamamen de kapatabilir. 

Dekan bu yetkisini kullanınca en kısa zamanda fakülte yönetim kurulunu toplantıya çağırır. 
Yönetim kurulu tatil veya kapatma kararını kaldırabileceği gibi bir hafta daha uzatabilir. Daha 
uzun süre tatil veya kapatma 68 nci maddedeki hükümlere bağlıdır. 

Tatil veya kapatma halinde öğrenciler fakültelere giremezler. Fakültelerin kapatılması halin
de zorunlu bulunan araştırma ve çalışmalara devam edilebilir. 

üniversitenin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE 68. — Üniversitedeki kamu hizmetinin tamamen veya kısmen imkânsızlaşltığı haller
de iç düzeni korumak için gerekli olan hallerde rektör, bir veya birkaç fakültenin ders ve çalış-
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ONBİBİNÖİ BÖLÜÎM 

Güvenlik tedbirleri 

Organların güvenliği sağlama görevleri 

MADDE 66. — Üniversitelerle bir üniversi
teye Ibağlı kurumaların vıe bağımsız fakültelerin. 
yeitlkili yöaıeıtiını organları, öğrenim ve öğreitüm 
hürriyetlerinin korunması ve bütün görevlerin 
düzenli sekilide yerine getirilmesi için her tür
lü tieldlbirti almakla yükümlüdür. 

Rektör, acele hallerde dekan veya 'bağlı ku
ruluş yetkilileri, üniversite binaları veya ekleri 
içinde, üniversitenin imkânları ile önlenmesi 
mümkün görülmeyen alayların cereyanı ühiti-
onali (karpsınida, zabıtadan yardım talebedelbi-
lıir. Bu (talep derhal yerine getirilir. 

Zabıta, sıneların ve suçluların kovuşturulma
sı için, Iberiıanlgi Ibir davet ve izne bağlı olanak
sızın, üniversite binalarına ve eklerime her za
man girebilir. iBu takdirde, giriş sebebimin ni
teliğinle göre, ilgili üniversite rektörlüğü veya 
bağıımısiz fakültelerin dekanlığı teşebbüstien ha
berdar edilebilir. 
- ilgili kurumlar, kovuşturma dolayısıyle za

bıta kuvvetlerine, gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 

Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE 67. — Fakültedeki düzenin sarsıl
ması ve kamu hizmetlerinin görülmesinin güç
leşmesi hallerinde iç düzeni koruma için gere
kirse, dekan dersleri ve çalışmaları üç gün için 
kısmen veya tamamen tatil edebileceği gibi aynı 
süre için fakülteyi tamamen de kapatabilir. 

Dekan bu yetkisini kullanınca en kısa za
manda fakülte yönetim kurulunu toplantıya ça
ğırır, yönetim kurulu tatil veya kapatma kara
rını kaldırabileceği gibi bir hafta daha uzatabi
lir. Daha uzun süre tatil veya kapatma 68 nci 
maddedeki hükümlere bağlıdır. 

Vniv er sitelerin kapatdmcLsı veya çalışmaların 
tatili 

MADDE 68. — Üniversitedeki kamu hizme
tinin tamamen veya kısmen güçleştiği hallerle, 
iç düzeni korumak için gerekli olan hallerde 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

ON!BİBİNOİ BÖLÜM 

Güvenlik tedbirleri 

Organların güvenliği sağlama görevleri 

MADDE 66. — Millî Eğitim Komisyonunun 
66 ncı ımaddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE 67. — MiHî Eğitim Komiiısyonunoın 
67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üniversitenin kapatılması veya çalışmaların tatili 

MADDE 168. — Millî Eğitim Komisyonunum 
08 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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malarını kısmen veya tamamen bir hafta için tatil edebileceği gibi, bir veya birkaç fakülteyi, ya 
da bütün üniversiteyi kapatabilir. 

Rektör bu yetkisini kullanınca en kısa zamanda senatoyu toplantıya çağırır. Senato tatil veya 
kapatma kararını kaldırabileceği gibi, gerekirse, diğer fakültelere teşmil edebilir ve durumu her 
ay yeniden incelemek şartı ile tatil veya kapatma süresini bir yıla kadar uzatabilir. 

Kapatılmış olan fakülte ve üniversite binaları ve eklentileri güvenlik kuvvetlerinin muhafaza
sına bırakılır. 

Hükümetin idareye elkoymast 

MADDE 69. — Üniversitelerle onlara bağlı kuruluş ve kurumlarda veya bir üniversiteye bağ
lı olmıyan fakültelerde öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üni
versite organlarınca alman tedbirlere veya kapatma kararına rağmen bir ay içinde giderilememesi, 
yahut ilgili üniversite senatosunca talebedilmesi halinde Bakanlar Kurulu ilgili üniversitenin veya 
bu üniversiteye bağlı kuruluş ve kurumların veya bir üniversiteye bağlı olmıyan fakültenin ida
resine belli süre ile elkoyabiılir. Elkoyma karan hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantısının onamasına sunulur. Elkoyma süresi iki ayı geçemez. Ancak, her defasında iki ayı geç
memek üzere süre uzatılabilir ve uzatma karan Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı
nın onamına sunulur. 
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rektör, bir veya birkaç fakültenin ders ve ça
lışmalarını kısmen veya tamamen bir hafta için 
tatil edebileceği gibi, bir veya birkaç fakülteyi, 
ya da üniversiteyi kapatabilir. 

Rektör bu yetkisini kullanınca en kısa za
manda üniversite yönetim kurulunu toplantıya 
çağırır. Yönetim k',vulu tatil veya kapatma ka
rarma kaldırabileceği gilbi, gerekirse, diğer fa
kültelere de teşmil edebilir ve durumu her ay 
yeniden incelemek şartı ile, tatil veya kapatma 
süresini bir yıla kadar uzatabilir. 

Kapatma kararı en büyük mülkî âmire der
hal bildirilir. 

Kapatılmış olan fakülte ve üniversite bina
ları ve eklentileri güvenlik kuvvetlerince mu
hafaza altına alınır. 

Hükümetin idareye elkoynıası 

MADDE 69. — Üniversitelerle onlara bağlı 
kuruluş ve kurumlarda veya bir üniversiteye 
bağlı olmayan fakültelerde, öğrenim ve öğretim 
hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehli
kenin üniversite organlarınca önlenmemesi; ve
ya üniversite organlarınca alman tedbirlerin ge
reken sonucu vermemesi; 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
herhangi birisinin, insan hak ve hürriyetler'ni 
veya Tü^k Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü veya dil, ırk. sınıf, din ve 
mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
kasdıyle kullanılması; hallerinde Bakanlar Ku
rulu, ilgili üniversitenin veya bu üniversiteye 
bağlı kuruluş ve kurumların veya bir üniversi
teye bağlı olmayan fakültenin idaresine belli 
bir süre ile el koyabilir. El koyma kararı Resmî 
Gazetede yayınlanır. Yayınlanmayı müteakip 
48 saat içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının onanıma sunulur. El koy
ma süresi 2 ayı geçmez. 

Ancak, her defasında 2 ayı geçmemek üzere 
süre uzatılabilir. Uzatma kararı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ona
nıma sunulur. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirigi) 

Hükümetin idareye elkoyması 

MADDE 69. — Milî Eğitim Komisyonunun 
69 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
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Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkileri 

MADDE 70. — Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkileri şunlardır : 
a) Üniversite ve bağlı kurum organlarında veya üniversiteye bağlı olmıyan fakültelerde gö

revli »bulunanların tümünün veya bir kısmının yönetim görevlerine son vermek; yönetim görev
lerine son verilenlerin yerine seçim yapılmasını ilgili kurumun yetkili organlarından veya kuru
mun bağlı bulunduğu üniversitenin senatosundan istemek ;iîğili kurumlar verilen süre içinde ge
rekli ıseçimi yapmadıkları takdirde yönetim görevlerine son verilenlerin yerine yenilerini seçmek; 

b) Elkoymayı gerektiren durumun doğmasına sebebolanlarm tesbiti ve bunlar hakkında ge
rekli disiplin ve ceza kovuşturmalarının yapılması için soruşturmacı görevlendirmek; 

c> Üniversitede ve bağlı kuruluşlarında görevli kişilerden gerekli görülenleri kovuşturma so
nuçlanıncaya kadar veya kovuşturma sonucunun gerekli kıldığı hallerde kesin sonuç alınıncaya 
kadar görevlerinden uzaklaştırmak; 

ç) Elkoyma süresince, üniversiteyi veya bağlı kuruluşlarını veya bir üniversiteye bağlı olmı
yan fakülteleri kısmen veya tamamen geçici veya sürekli olarak kapatmak; 

d) Elkoymayı gerektiren durum ve olaylar dolayısiyle gerekli görülen öğrencileri kuruma 
devamdan geçici olarak men etmek; 

e) Elkoymayı gerektiren olayların faillerine, üniversite veya bağlı kuruluşların mevzuatında
ki hükümler uyarınca re'sen disiplin cezası vermek veya disiplin cezası verilmesini yetkili üniver
site organından istemek. 

Elkoyma hali sona erdikten sonra, üniversitenin yetkili organınca aksine bir karar alınmadık
ça Bakanlar Kurulunun (a), (c), (d) bentlerine göre almış bulunduğu kararlar yürürlükte kalır. 

ONÎKİNCÎ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Genel esaslar 

MADDE 71. — Üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun 
olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir. Üniversite merkez örgütü ile doğrudan doğruya üniversi
teye bağlı kurumların ita âmiri rektördür. Rektör diğer görevlilere ita amirliği yetkisini uygun 
gördüğü ölçüde tanıyabilir. TaJhakkuk memurlarını rektör tâyin eder. Fakültelerin ita âmirleri 
dekanlardır. Dekan diğer görevlilere ita amirliği yetkisini uygun gördüğü ölçüde tanıyabilir. Ta
hakkuk memurlarını dekanlar tâyin ederler. İta amirliğine ilişkin olarak üniversitelerin kendi 
kanunlarında mevcut bulunan ve bu madde ile bağdaşmıyan özel hükümler saklıdır. 
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Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkileri 

MADDE 70. — El koyma halinde Bakanlar 
Kurulu : 

a) Üniversite ve bağlı kurum organların
da veya üniversiteye bağlı olmayan fakülteler
de görevli bulunanların tümünün veya bir kıs
mının yönetim görevlerine son vermek; yöne
tim görevlerine son verilenlerin yerine yenileri
ni seçmek; 

b) El koymayı gerektiren durumun doğma
sına sebeıbolanlarm tespiti, bunlar ve failleri 
hakkında gerekli disiplin ve ceza kovuşturma
sını yaptırmak, 

c) Üniversitede ve bağlı kuruluşlarında 
görevli kişilerden gerekli görülenleri, kovuş
turma sonuçlanıncaya kadar veya kovuşturma 
sonucunun gerekli kıldığı hallerde kesin sonuç 
alınıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırmak; 

ç) Elkoyma süresince, üniversiteyi veya 
bağlı kuruluşlarını veya bir üniversiteye bağlı 
olmayan falküllteleni «kıısmen veya stamamen ge
çici veîya ssüırekli olarak kapatmak veya açmak; 

d) Elkoymayı gerleOstiren durutnı ve olaylar 
dıolayısıyîe gleırekM görülen öğremiciüleri ünliver-
sitejye vetya üniversiteye bağlı 'kuruluşlara veya 
ünilvealsiltieye bağla olmayan fakültelere devam
dan geçici olarak men etmek, veya men'i kaldır
mak; 

Y'eitkaİeirinle >saibJi|p!t&r. 
Elkoyıma ihaliiınlin (kaMırılmaisından sonra, ke-

Sün bir yangı (kararı almasdıkça Bakanlar Kuru
lunun (b) Ve (c) bentlerine göre alimış bullun^ 
dmğu (kararlar yürürlükte kalır. 

ONİKİNOİ BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Genel Esaslar 

MADDE 71. — 'üniversitelerin bütçeleri, ge-
nieil Ve ikaitoıa ibüteetterin bağlı olduğu esaslara 
uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 
ÜnöJviarısütie Merkez örgütü ile doğrudan doğruya 
üniî eröit'ejye bağla kurumlarin ve !her çeşit yatı
rım (harcamalarının ita âmiri rektördür. Rektör 
dilğeır görevlilere IDba amirliği yeitıkisiini uygun 
gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahakkuk memurla-

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirdşi) 

Elkoyma halinde Bakanlar Kumlunun yetkileri 

MADDE 70. — Millî Eğitim Komisyonunun 
70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ONİKİNCİ '.'BÖLÜM 

Malî hükümler 

Genel esaslar 

MADDE 71. — Millî Eğitim Komisyonunun 
71 nci maddesi avnen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin beküIÜH,) 

Üniversitelerin bütçe tekliflerinde yatırımlara ve bu yatırımlara ilişkin diğer harcamalara ait 
ödeneklerin yüksek öğretim kurulunca hazırlanan genel plân esaslarına uygun olması şarttır. 

Üniversitelerin gelir kaynakları 

MADDE 72. — Üniversitelerin ve bunları oluşturan fakülte ve kurumların gelir kaynakları şun
lardır : 

a) Her yıl bütçeye konacak ödenekler; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve kurumlarca yapılacak yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alınacak hare ve ücretler; 
ç) Yayın satış gelirleri; 
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri; 
e) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar; 
f)' Bağışlar ve vasiyetler. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 73. — Enstitü, bölüm, kürsü, lâ/boratuvar, klinik, poliklinik ve benzeri hizmet ve gi
derleri karşılığı olarak öğrencilerden alınacak ücretler ile yıllık iki bin liraya kadar olan çeşitli 
harçların tutarı, çeşitleri, alınma şekilleri senatolarca kararlaştırılır. 

Üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim 
ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapanların koy
dukları kanuna göre muteber kayıtlara ve şartlara uyulur. Grelir veya Kurumlar Vergisine tabi 
mükellefler tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyan
name ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 
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nm rektör tayin 'eder. Fakültelerin Stba âmirleri. 
dekanlardır. Dekan, diğer görevlilere ita amirli
ği yetkisini uygun gördüğü ölçüde tamyaMir. 
Tahakkuk memurlarını dekanlar tayin eder. İta 
amirliğine ilişkim olarak üniversitelerin kemdi 
kanılılarında mevcut bulunan ve bu majdide ile 
bağdaşmayan özel hükümler saklıdır. 

Üniversitelerin bütçe teklMeıtade yatarım-
lara ve bu yatotımlara ilişkim diğer harcamalara 
allS ödemeklerin yüksek öğretim kurulunca ha
zırlaman gemıel plâın (esaslarına uygun olması şart
tır. 

Üniversitelerin gelir kaynaklan 

MADDDE 72. — Tasarının 72 moj maddesi 
aynen kalbul ledlüm'iştaır. 

Malî Kolaylıklar 

MADDE 73. — Kanunun 6 inci maddesinin 
(f) fıkrasına göre öğrencilerden alınacak ücret 
ve harçlar, yıllık 3 000 ürayı geçmemek üzere 
her üniversitede kurulacak «Öğrenci Fonu»'ma 
yatınhır. Bu Fon ozeHüMe lisans ve lisans son-
tnaaı başaralı ve muhtaç öğrenciler ilcin burslara 
ve difiğer yardımlara tahsis edilir. Bunun dışımda 
bu fon sosyal, kültürel ve sportif tesislerin ku
rulması, işjlletilmesii öğrencilere düşük fiyatla ki
tap ve tekölir sağlanması amaçları (içim de kullanı
labilir. Fonun yönetim, «işletme ve denetim esas
ları isenıatolarca tespit edilir. Her yıl sonunda 
fondan artan melbüâğ gelecek yılın fonuna ekle
nir. 

'Giriş imtihanlarında ahman kaydiye ücretle
ri «'bu İmtihanı yapan kuruluşun» yönetim ve 
yatırım harcamalarında kullanılmak üzere ayrı 
bir fonda toplanır. İta âmiri ifllgUi rektördür. 

tfrıilverlsiteler ve bunlara bağlı kurumlara 
yapılacak her tüırllü bağış ve vasiyetler, vergi, 
resim ve harçlardan imuaftır. Bağış ve vasiyet
lerin kulianılmaısanda bağış ve vasiyeti yapan-

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

Üniversitelerin gelir kaynakları 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Malî kolaylıklar 

MADDE 73. — Millî Eğitim Komisyonunun 
73 neü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Döner sermaye 
MADDE 74. — üniversitelerde ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlerde; yetkili organın tek

lifi ve Yüksek öğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ser
mayenin miktarı kendi kanunlarında veya bütçe kanunlarında gösterilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili idari işlemle
rin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası alınmak sure
tiyle hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 »ayık Artırma, 
Eksiltme ve îhale kanunlarına tabi değildir. Ancak malî yılın bitiminden itibaren dört1 ay içinde 
hazırlanacak bilanço ve ekleri ile, bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştaya ve birer 
örneği de aynı süre içimde Maliye Bakanlığına verilir. 

Özlük işleri 

MADDE 75. — üniversite öğretim üyesi ve yardımcılarının özlük haklan konusunda bu ka
nunda belirtilmiyen hususlar üniversite personel kanununda düzenlenir. 

ONÜÇÛNİOÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Üniversiteye dönüş 

MADDE 76. — Üniversite öğretim üyesi iken Bakanlar Kurulu üyeliğine, Milletvekilliğine ve
ya Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilenler veya memleket içindeki bir araştırma veya uzmanlık 
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lanın koydukları, kanuna göre muteber, kayıt
lara ve şartlara 'uyulur. Gelir veya Kurumlar 
Viergûsöne ifcaıbi mükellefler tarafından 'üniversi
telere makbuz mukabilinde yapılacak nakdî ba-
ğışfliar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirler
den Ve kuruta kazancından indirilir. 

Üniversiteler tarafından öğretim, eğitim ve 
arattırma maksadı ille ithal 'edilen veya bağış 
yolu iılıe gelen makina, alet ve cihazlarla, ecza 
ve malzeme, 'her türlü yergi, resim ve (harçlardan 
muaftıı4. 

Üniver&iite, fakülte ve bunlara bağlı kurum
lar tarafından yapılan fbüliim ve teknik inceleme 
ve araştırma lile yayımların 'gerektireceği her 
türîiü giderler hakkında, 2490 isayılı Kanunun 
hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde 'uygulanacak 
'ösaislar senatolarca (belirtilir. 

Üniversitelerin inşaat, makine, ve teçhizatı 
ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Mulhaisebe4 Umu
miye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayı
lı Kanun 'hükümleri uygulanmaz. 'Bu işlerde uy
gulanacak esaslar Senatoca hazırlanacak bir 
Yönetmelikle belirtilir. 

Döner Sermaye 

MADDE 74. — Tasarının 74 ncü maddesi ay
nen kabul edillmisıtir. 

Özlük haklan 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ON ÜO ÜNCÜ BÖL ÜM 

Çeşitli Hükümler 

'Üniversiteye Dönüş 

MADDE 76. — Üniversite öğretim üyesi ve
ya yardımcısı tiken Balkanlar Kurulu üyeliğine, 

Millet Meclisi 
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Döner sermaye 

MADDE 74. — Tasannın 74 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Özlük haklan 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ONÜÇÜNOÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Üniversiteye dönüş 

MADDE 76. — Millî Eğitim Komisyonunun 
76 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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kurumunda mesleği dahilinde çalışmak üzere, ya da yabancı bir öğretim kurumunda aynı sıfat ve 
yetki ile çalışmak üzere, üniversitelerden ayrılan'ir bu kanun hükümleri uyarınca üniversiteye 
döndükleri takdirde, bu suretle dışarda geçirdik sri süreler hesaba katılmak suretiyle aylık dere
celeri yükseltilir. Kadro ve meslek unvanı ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklıdır. 

Yönetici organların seçimi 

MADDE 77. — Rektör, rektör yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları, yüksek okul müdür
leri ve fakülte ve yüksek okul yönetim kurulları üyelerinin seçimleri Haziran ayında yapılır. 

Oylama ve kararların açıklanması 

MADDE 78. — Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarla, fakülte ve üniversite kurullarında 
ve Senatoda her üye oyunu kabul veya ret yolunla vermekle ödevlidir. Çekimser oy ret sayılır. 
Kanunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde öngöriTgn seçimler ve tâyin kararları gizili oyla yapılır. 

Fakülte kurulunda nisabın hesaplanmasında yurt dışında görevlendirilmiş bulunanlar sayıya 
katılmazlar. 

Organların kararlarını yalnız rektör veya dekanlar ile yetki verecekleri kimseler açıklıyabi-
lirler. Organlarda yapılan konuşmaları, alınan ka*arları, özel bir maksada dayak olsun veya olma
sın organ dışma sızdırarak veya yayarak, organ üyeleri lehinde veya aleyhinde davranışlara yol 
açtığı anlaşılan üyeler hakkında disiplin cezası uygulanır. 

MADDE 79. — Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları siyasi partilere üye olamazlar. 

Protokol isleri 

MADDE 80. — Üniversite profesörlerine, her türlü protokol işlerinde, Yargıtay üyelerine, 
rektörlere Yargıtay Başkanına, dekanlara daire başkanlarına eşit protokol ve ilgili işlemler uy
gulanır. 

Siciller 

MADDE 81. — Üniversiteler ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda görev alanların sicille
ri, üniversite özlük işleri müdürlüklerinde tutulur. Bunların bütün özlük işleri genel hükümlere 
göre ünivesritelerce yürütülür. 

İzinler 

MADDE 82. — Üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Dev
let Memurları Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. 

Rektör iznini üniversite yönetim kurulundan alır. 
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kiMğilnie (seçilerek üniversiteden ayrılanlar dı-
Cumihurîyelt Senatosu üyeliğine veya Millettve-
şarıda geçirdikleri 'süreler hıesaiba katılmak ve 
buma göre aylık dereceleri yükselltdlmek, kadro 
ve unelslek unvan ve sıfıaıtlanını /kazanma 'ile îl-
gûfii Miklümıler salMı kalmak §ar!tıyle 'bu kanun 
toiüküm^erin'e göre üniversisteye dönebilirler. 

Bütçe Plân Komisyonunun değiş tirisi) 

Oylama ve kararların açıklanması 

MADDE 77. — Tasarının 78 mel maddesi 77 
n©i madde 'olarak aynen kabul leldfSmıMir. 

MADDE 78. — Üniversite öğretrilm üyeleri 
ve yarıdimıcıiIaTi siyasî paritilere üye olamaslar. 

'Bu kanunun yayımlandığı îtarühte siyasî par-
tlleır'ds görevi devam ©den öğrfeıtîm üye ve yar-
d.ıımicılaırmın partnerinden bir halita Üçünde i&tiüfa 
ötmedikleri t-ıaikdiride üniversitedeki görevleri 
sionıa erer. 

Protokol işleri 

MADDE 79. — Taşanının 80 ned maddesi 79 
•ncu .madde olarak aynen kabul edffim&sfciır. 

Siciller 

MADDE 80. — Tasarının 81 nci maddeni 80 
r;ci madde o larak aynen kabul edilimişltir. 

İzinler 

MADDE 81. — Üniversite' Öğretim üyeleriy
le yardımcılarının ve memurlarının izin işleri 
Devlet Memurları Kanunun genel hükümlerine 
bağlıdır. 

-Oylama ve kararların açıklanması 

MADDE 77. — Tasarının 78 nci maddesi 
77 nci madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millî Eğitim Komisyonunun 
78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Protokol isleri 

MADDE 79. — Tasarının 80 nci maddesi 
79 mou madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Siciller 

MADDE 80. — Tasarının 81 nci maddesi 
80 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İzinler 

MADDE 81. — Millî Eğitim Komisyonunun 
81 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 83. — 4036 sayılı üniversiteler Kanunu ile bunu değiştiren 115, 119, 345 ve 923 sayılı 
kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki kanun ile bunu değiştiren kanunların, 6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanunu ile bunu değiş
tiren kanunların ve 892 sayılı Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki Kanunun iş bu kanu
na aykırı hükümleri yürürlükten kaldınlmıştır. 

MADDE 84. — 7307 sayılı Kanunla kurulan Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin işbu kanunun 
hangi hükümlerine tabi olacağı kendi kanunun da belirtilir. 

1482 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi kendi kanunumda öngörülen geçiş dönemi 
sonucunda işbu kanun hükümlerine tabi olur. 

ONDÖEİDÜNOÜ (BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİOÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4036 ve 115 »ayılı kanunlar 
ayannoa kazanılmış akademik unvanlar saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce doktor unvanını kazanmış veya tıpta uzmanlık yetki
sini almış olup da doçentlik sınavım vermemiş asistanlar 32 nci maddedeki süreye ek olarak üç 
yıllık bir süreden yararlanırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinde asistan kadrosunda eylemsiz doçent olarak görev ifa edenler 
kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl daha bu göreve devam edebilirler.. 
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Rektör iznini senatodan alır. Ve Millî Eği
tim Bakanının bilgilerine sunar. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 82. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nunu ile bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sa
yılı kanunlıar yürürlükten kaldırılmıştır. 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da biir Üniversite kurulması hak
kındaki Kanun ile bunu değiştiren kanunların, 
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile 
bunu değiştiren kanunların hükümleri saklıdır. 
892 sayıl! Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkımdaki Kanunun işbu kanuna aykırı hü
kümleri yürürlükten kaldınlmıştır. 

MADDE 83. — 7307 sayılı Kanunla kuru
lan Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kanunî 
hükümleri saklıdır. Bu kanunun 46 ncı madde
sinde sözü edilen öğretim üyesi yardımı Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin yetkili organların
ca yürütülür. 

1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üni
versitesi bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç üç yıl içerisinde işbu kanun hü
kümlerine tabidir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce çeşitli (kanunlarla kaza
nılmış akademik unvanlar saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden asis
tan kadrosunda eylemsiz doçent olarak gö
rev ifa edenler bu kanunun 22 nci maddesi hü
kümlerine doçent kadrosundaki kadrosuz pro
fesörler ide bu kanunun 24 ncü maddesi hüküm
lerine tabi olurlar. 

Bu kanun yürürlüğe girmesinden önce 7307 
sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde kazanılmış Asosye Profesörlük 
(Doçentlik) ve profesörlük unvanları, bu ka
nuna göre verilecek üniversite doçentliği ve 
üniversite profesörlüğü ünvanlariyle eşdeğer
lidir. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesin-

(Bütçe Plân Komisyonunun değişti'rişi) 

Yürürlükten 'kaldırılan kanunlar 

MADDE 82. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nunu İle bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldınlmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi iadıyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 
sayılı Kanun ile bunu değişitiren 336, 535, 871 
vs 1650 sıayılı 'kanunların, 6990 sayılı Atatürk 
üniversitesi Kanunu ile bunu değiştiren 336, 
535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1578 ısayılı (ka
nunların hükümleri saklıdır. 892 ısayılı Hacet
tepe üniversitesi (kurulması hakkındaki Kanu
nun işfibu kanuna aykırı (hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 83. — Millî Eğitim Komisyonunun 
83 ncü maddesi aynen kabul edilmişir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğütian Komis
yonunun geçici 1 nci .maddesi aynıen kabul edil
miştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite öğrencisi bulunanlara, 
kurumları yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hükümleri saklı kalmak üzere, bu kanunun 54 noü madde
sinde öngörülen süre üç yıl ilâve edilerek uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan rektör, dekan, 
yönetim kurulları, yüksek okul müdürleri, 83 ncü madde ile yürürlükten kaldırılan kanunlara gö
re hesaplanan görev sürelerinin bitimini takibe bn Haziran ayına kadar görevlerine devam eder
ler. Bu görev süreleri bu kanuna göre bir görev dönemi sayılır. 

Rektör ve dekan yardımcılarının seçimleri bu kanunun yürürlüğe girmesini takibeden bir ay 
içinde yapılır. 

Senato üyelerinin seçimleri, 83 ncü- madde ile yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesapla
nan süre sonunda yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek öğretim Kuruluna ve Üniversitelerarası Kurula üye seçimi, işbu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir ay içinde yapılır. 

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri seçilinceye kadar bu görevi Ankara Üniversitesi Ge
nel Sekreteri yapar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun öngördüğü tüzük ve yönetmelikler ile bu kanunun hüküm
lerine uymıyan tüzük ve yönetmelikler, bu kanunun yayımı tariünden başlıyarak en geç bir yıl 
içinde yeniden düzenlenir. 

Mevcut döner sermaye yönetmeliklerinin ise uygulanmasına üç yıl daha devam olunabilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında resmî çalışma 
saatleri içinde işleri olan öğretim üyeleri bir yıl içinde bu işleri tasfiye etmek zorundadırlar. Bu 
süre sonunda işlerini tasfiye etmemiş olanlar üniversiteden ayrılmış sayılırlar. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriliş metni) 

den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
de üniverslıte doçentliği ve üniversite profesör
lüğü unvanları bu kanunda öngörülen esaslara 
uygun olarak kazanılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte üniversite öğrencisi bulunanla
ra, üniversite yönetmeklerinin kısıtlayıcı hü
kümleri saklı kalmak üzere, bu kanunun 54 ncü 
maddesinde öngörülen süre fiki yıl ilâve edilerek 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte görevde bulunan rektörler 
82 ne! maddeyle yürürlükten kaldırılan kanun
lara göre hesaplanan görev sürelerini takibe-
den Haziran ayına kadar görevlerine devam 
ederler. 

Dekanların yürürlükten kaldırılan kanunla
ra göre sürelerini tamamladıktan sonra görev
leri sona erer. 

Rektör ve dekan yardımcılarının seçimleriy
le yönetim kurullarının bu kanuna göre eksik 
kalan üyelerinin seçimleri bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

Senato üyelerinin seçimleri, 82 nci maddeyle 
yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesapla
nan süre sonunda yapılır. 

Bu madde gereğince süresi biten rektör ve 
dekanlar, eski hizmet dönemleri hesaba katıl
madan yeniden iki dönem için aday olabilir
ler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun öngör
düğü tüzük ve yönetımelükleriyle bu kanunun 
hükümlerine uymayan tüzük ve yönetmelikler» 
bu kanunun yayımı tarihinden başlayarak en 
geç altı ay içinde yeniden düzenlenir. 

Mevcut döner sermaye yönetmeliklerinin 
ise uygulanmasına üç yıl daha devam olunabi
lir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarıühte üniversite dışında reisimi ça-< 
Hşma saaitleri içinde işleri oflian öğretim üyeleri; 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Komis
yonumun geçici 2 nci (maddesi aynen İkalbul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. —- Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 5 tnci maddesi aynen ikalbul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte üniversite dışımda resmî çalışma 
saatleri içinde işleri olan öğretim üyeleri İM 
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Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında işleri olan öğretilin üyelerinden istiyenler, 
bir yıllık »üre içinde, belli çalışma saatlerinde, haftada on saati aşmamak üzere, üniversite taz
minatı almamak ve üniversitedeki görevlerini aksatmamak şartiyle Ttaı işlerini görebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanuna göre bölüm veya kürsülerin yönetim ve çalışmaları senato-
larca kararlaştırılacak esaslara göre düzenleninceye kadar, mevcut kürsü profesörleri bu görevleri
ne devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Üniversite öğretim üye ve öğretim yardımcılarının aylık, ücret ve 
ödenekleri hakkında bu kanunun 75 nci maddesiyle öngörülen üniversite personel kanunu yü
rürlüğe konuluncaya kadar, bu konudaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun 33 ncü ve 58 nci maddeleri, hükümleri bu maddelerde öngö
rülen seçim yönetmelikleri yürürlüğe konulduktan sonra üniversitelerarası kurulun ayrıca kararlaş
tıracağı tarihte uygulanmaya başlanır. 
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iki yıl içinde bu işleri tasfiye etmıek ızarruindadır-
lar. Bu müddet içimde üniversliltıeldeki yönetim 
görevleri devam eder. Bu süre donunda işlerini1 

tasf ijye etmetmiş olanlar üniversiteden ayrilimiş/ 
sayılıırtUaır, 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ünilversk 
ta dışımda işleri oîan öğretim üyelerinden itete-ı 
yeniler, bir yıldık süne idinde belli çalışma ısıaat-
îermde, haftada on saati aşmamak üzere, lüni-» 
vemsite tazminatı almamak ve üniversilbedıelkiJ 
gönenlerini aksatmamak şartıyle bu işlerini gö-« 
ıtelbBlMör. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanuna göne ens
titü, bölüm veya kürsülerin yönetim ve çalış-
ımaiları senatolarca kararlaştırılacak esOisılara 
gön9 düzenleninceye kaldar mevcut kürsü pro
fesörleri, bölüm ve enstitü yöneticileri Yönet-ı 
mı^ikMndeknl süre sonuna kadar, yönetimıelk-
lerândıe bîr hüküm yoksa bu kanunda yaızıllı siü-» 
re ile goYevlerinıe devam ederler. 

GEÇÎCt MADDE 8. — Tasarının geçici 8 neî! 
mtalddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Tasarının geçici 9 ncu/ 
maddesi aynen »kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kanundaki1 bısüüntit-
3ten miadldeler uyarınca üniversite doçenlti unvan 
IHHH kazanmış oltanlarm üniversite öğretim üye-' 
lükfJerine tayinlerînlde aylık dereceleri, kadro) 
mmşöıan nıs oBıurfea olsun 3056 sayılı Kamuna vcl 
657 sayıOi Devlet Memurları Kanunu ile ommö 
taldlÜfariMe göre almaya mtüiıtahak oldukları de
recemin bir üfltüne yükseltilir ve bu suret1!© t&-< 
yin olunanliarın te afjt derecede geçirmıilş olduk
ları hilzımet süreleri 5PJk yükselime ©ürelerinden1 

indirilir. 657 ve onu değiştiren 1327 sayılı Ka
muna tabi kurumlarda çalışmakta iken bu geçici} 
maddeye göre üniversitede görev latalar 1 ncü 
derecenin son kademesini lalimış olıaıraJk geçer-
l«frts© 3656 ve onun değipdMclerinie göne yüz ÜS-. 
r» ayftk tazminatlarından da gemefc dntilbakla-
rında ve gerekse sonraki' terfi sürelerinde fay-
dallanıırlar. 

(Bütçe Plân Komisyonunun cleğiştirişi) 

yıl içinde 'bu işleri tasviye etmek zorundadır
lar. Bu müddet içinde üniversitedeki yönetim 
görevleri devam eder. Bu süre sonunda işleri
ni tasviye etmemiş olanlar üniversiteden ayrıl
mış sayılırlar. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üni
versite dışında işleri olan üyelerinden isteyen
ler, dki yıllık ısüre içinde belli çalışma saatlerin
de haftada on saati aşmamak üzere, üniversite 
tazminatı almamak ve üniversitedeki görevleri
ni aksatmamak şartıyle bu işlerini görebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Milî Eğitim Komis
yonunun geçici 7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Tasarının (geçici 8 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Tasarının geçici 9 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. •— Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 11 nci madesi geçici 10 ncu mad
de olarak aynen {kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 85. — Btı kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 86. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakam 
8. Bilge 

Maliye Bakam 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
C. Aykan 

Çalışana Bakanı 
A. R. TJzuner 

İmar ve İskân Bakam 
8. Bingöl 

Devlet Balkanı 
A. î. Göğüs 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

2 . 3 . 1972 

Devlet Bakam 
/. Karaöz 

İçişleri Bakam 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tamun Bakanı 
M. 0. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Onman Bakam 
S. İnal 

G-ençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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GEÇİCİ MADDE 11. — Bu (kanun yüıriirîtU 
ğe girdiği' tarihten önce üniversite doçenti olan 
ve fiüen ü^versitede eylemli doçent olarak ça
lışanlar, üniversite profesörlüğü için 23 ncüj 
maddedeki şartları haiz iseler, (kadroya bağlı 
olmaksızın üniversite profesörlüğü unvanımı 
.alırlar. 

Bu gibi profesörler maaşlarını doçentilifk! 
(kadrosundan almakla beraber, profıesörlük kad-< 
Tosundan maaş alan üniversite profesörlerinin 
(bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. 

Bu maddeye göre doçent ve profesör olan-
îıar bulundukları üniversitede kadro fazlası nse-ı 
ler ihtiyacı bulunan diğer üniversitelerde gö* 
^evlendirilirler. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte üniversite ve buna bağlı öğre
tim kurumlarında öğrenci bulunanlar mezun 
oluncaya kadar ücret ve harçlar bakılmandan! 
eski statüye tabi tutulurlar. 

Yürürlük 

MADDE 84. — Tasarının 85 nci maddesi) 
84 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 85. — Tasarının 86 ncı maddesi 
85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millî Eğitim Ko~ 
misyonunun geçici 12 nci maddesi geçici 11 net 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 84. — Tasarının 85 nci maddesi 
84 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 85. — Tasarının 86 ncı maddesi 
85 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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