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I - (GEÇEN TUTANAK (ÖZETİ 

İmar ve İskân Bakanı Mehmet Nebil Oktay, 
Adana'da, vukubulan sel felâketi konusunda 
gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş, 
Denizli Milletvekili Sami Arslan'm 3 0 . 5 . 1973 
tarihli 118 nei Birleşimindeki gündem dışı de
mecine cevap verdi. 

Urfa Milletvekili Vehbi Melikin vefat et
tiğine dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve 
müteveffanın manevî huzurunda 1 dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu. 

Vazife ile yur.t dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Başbakan Naim Talû'nun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uysal ve 
Barbaros Turgut Boztepe'nin, yabancı ülkeler

de çalışan işçilerimizin sosyal sorunlarına çö
züm yolu bulmak ve gerekli tedbirleri almak 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/64) Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısı (1/754) 
(S. Sayısı : 898) nın maddeleri üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak tümünün kabul edildi
ği açıklandı. 

4 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 2'1,15'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangil Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 

Manisa 
Mustafa Orhan D aut 

II - GELEN KAĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro veril
mesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun 'tasa
rısı (1/846) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve geçici mad
deler eklenmesine dair kanun hükmünde Karar
name (1/847) (Plân Komisyonuna.) 

3. — Sivil hava meydanları ve limanları ile 
gümrük kapılarında güvenliğin ve buralarda 
görülen hizmetler arasında işbirliği ve koordi
nasyonun sağlanması hakkında kanun 'tasarısı 
(1/848) (Gümrük ve Tekel, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına, ) 

Tezkere 
4. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit' 

in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/1076) (Anaya

sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona). 

Rapor 
5. — -6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna 'bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin kay
nak olacağı orman köylerini kalkındırma fonu 
teşkili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması 'hakkında kanun teklifi ve Cumhu
riyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Anayasa, Adalet, Köy İşleri, Or
man ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 73 No. lu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/583, 2/572, 2/515; C. Senatosu 1/188) 
(M. Meclisi <S. Sayısı : 584, 584 ve '695'e 1, 2. 
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ve 3. Ek) (C. 'Senatosu S. Sayısı: 258) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 6 .1973) 

C. Senatosundan dönen işler 
6. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öz-

türkçine'nin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/551) (41 No. lu Geçici Komisyona). 

7. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Baş-
er ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun, üstüne hakaret ve taar
ruzdan Askerî Ceza Mahkemesince verilmiş ce
zanın özel affına dair kanun teklifi (2/545) 
(Adalet Komisyonuna). 

8. — Farukoğlu, 1950 doğumlu, Mete Yat
maz'm özel affına dair kanun tasarısı (1/704) 
(Adalet Komisyonuna). 

»»•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Abdülkadir Kermooğlu 
KÂTİPLER : EnMer A t a r a (Sivas), Hüseyin Yfânlpınjatr (Tıuvceüi)' 

BAŞKAN — 120 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacak. Sayın milletvekillerinin beyaz düğmelere 
basmaları rica olunur. 

(Yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Sayın milletvekili arkadaşlarımdan bâzılan 
gündem dışı söz istemişlerdir. Söz isteyenlerin 
çokluğu sebebiyle nıüsannahalarıııı rica ederek 
'kimseye söz vermeyeceğim. 

IV. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne ka-
dpr, Çalışma Bakanlığına, Sanayi ve Tekniloji 
Bakanı Nuri Bayar'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1077) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Ça
lışma Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Nuri 'Bayar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

1. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı 889) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Üniversiteler kanunu tasarısı görüşülecek-

(1) 889 Sıra Sayılı basmayazt 22 . 5 . 1973 
tarihli 113 ncü Birleşim Tutanağı sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
tir. Komisyon ve Hükümet yerini alsın... 

Efendim, Sayın Millî Eğitim Bakanını tem-
silen; Müsteşar Muavini Veysi Muharremoğlu 
ile Bakanlık Müşaviri Kâmil inal bulunmakta
dırlar. 

Usulü bir önerge vardır, sunuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Üniversiteler {kanun tasarısı üzerindeki mü
zakerelerde madde ve takrirler hakkındaki ko. 

— 237 — 
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•misinaların 5 dakika ile sınırlandırırmasmı 
arz ve teklif ederiz. 

tstanlbul İstanbul 
Sezai Orkunt Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Söz is
tiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Kaıbul edilmiş
tir efendim. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Maddelere geçiyoruz efendim. 
HÜDAI ORAL (Denizli) — Devamlı ola

rak söz istiyoruz buradan Saym Başkan. Ge
cen gün de aynı şeyi yaptınız, bakmıyorsunuz 
bu tarafa. Lütfen bajkmız, söz isteyenleri gö
rünüz hiç, olmazsa, söz vermeyiniz yine. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai O rai, ben oylar
ken tam oylamamın bitiminde sesinizi duy
dum. 

ORHAN ' BİRGİT (Ankara) — Tüzük ne 
diyor Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Efendim Tüzüğü bütün mil
letvekilleri en az benim kadar bilmektedir
ler. Onun için söz isteyenlere söz vermenin 
takdir hakkı Başkanlığa aittir. Bunun tekrar
lanması veya sık sık verilmesi... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bura
da takdir hakkı yoktur, iki muhalif üyeye söz 
vereceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, mevzuu karıştırma-' 
yııı birbiriyle. Ben bir ifadede bulundum. 
Eğer görse idim oylamadan evvel, söz verir
dim, Mevzuu... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sıra
ya devamlı olarak vuruyoruz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Maksadı
nız varsa o başka. Meteoroloji raporu okur gi
bisiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — N e var bun
da yani söz verilse idi? 

BAŞKAN — Maddelerin okunmasına baş
lıyoruz efendim. 

BİRİNCİ BÖLÖÜM 

Genel hükümler 
Kapsam 

Madde 1. — Yüksek öğretim bir bütün
dür; Yüksek Öğretim Kurumları Üniversite

ler içinde bütünleşir. Üniversiteler bu kanun 
hükümlerine talbidir. 

BAŞKAN — Efendim 1 nci madde hakkın
da müzakere açıyoruz. 

Söz isteyen sayın üye? Buyurun Sayın 
Hayrettin Uysal, C. H. P. Grubu adına. 

C. II. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (iSakarya) — Sayın Basjkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Üniversiteler kanun tasarısının J nci mad
desi ile ilgili olarak C. H. P. Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağız. 
Gerçekte, adı geçen kanun tasarısı sadece 

bir kısmı üniversiteleri kapsamına alacak şe
kilde tertip ve tanzim edilmiştir. 1 nci madde
de her ne Ikadar, (Hükümet tasarısında)- «Üni
versiteler bu kanun hükümlerine tabidir» de-
nilmişse de, Millî Eğitim Komisyonunda; 
«Yüksek öğretim bir bütündür; yüksek öğre
tim kurumları üniversiteler içinde bütünleşir. 

Üniversiteler bu kamın hükümlerine ta-
ıbidir.» diye bir değişiklik yapılmış; Millî Eği
tim Komisyonunun 1 nci maddesini de Plân 
Komisyonu aynen kaimi etmiştir. 

Gerçekte, kanun tasarısının gerekçesi ile 
kanun maddeleri üzerinde açık, belirgin bir 
çelişki vardır, bu en başta 3 nci maddede 
aç),k olarak görülüyor. Şimdi; «Üniveristeler 
bu kanun hükümlerine tabidir» deniliyor, 
sonra «yüksek öğretim bir bütündür» denile-
re|k bir değiştiri yapılıyor. Sonra, «Yüksek öğ
retim kurumları üniversiteler içinde bütün
leşir» deniliyor; fakat tasarının maddeleri 
üzerinde dikkatle, titizlikle bir inceleme yap
tığımız zaman görüyoruz ki, tasarının 1 nci 
maddesi ile doğrudan doğruya yüksek öğretim 
kapsamı içerisine alınmıyor. Bu çelişki ile ger
çekte, reform niteliği verilen kanun tasarısı da
ha 1 nci maddede ancak, Anayasanın 120 nci 
maddesine göre özerk sayılması lâzımgelen üni
versiteleri bünyesi içerisine alıyor. Atatürk 
Üniversitesi bu kanun tasarısı kapsamı içinde 
değil. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bu ka
nun tasarısı kapsamı içerisinde değil. Akade
miler bu kanun tasarısı kapsamı içerisinde de
ğil. Sonra da, Millî Eğitim Komisyonu bir de
ğiştirme yapıyor ve bu değiştirme lâfta kalı
yor. 

O halde 1 nci madde, Tünkiye'de yüksek öğ
retimi üniversiteler içerisinde bütünleştirmeyi 
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hedef alacak bir şekilde tedvin edilmiş değil; 
anlam olarak değil, maksat. olarak değil, örgü 
olarak değil. Bunun için bu maddenin değişti
rilmesi lâzım. 

Eğer, bu kanun tasarısı doğrudan doğruya 
ünversilteleri kapsamı içerisine alacaksa bütün 
üniversitelerimizi idarî ve bilimsel özerklik 
içerisinde mütalâa etmesi lâzımgelir ve idarî ve 
bilimsel özerklik içerisinde Türkiye'de üniver
site adını almış bütün yüksek bilim yurtlarını, 
kuruluşlarını aynı kanunun içerisine koymak 
gerekir. 

©öylelikle 1 nci madde ile; yurdumuzda 
yüksek eğitim ve öğretim; üniversiteler ve bun
lara bağlı yüksek okullarda; akademilerde ve 
bunlara bağlı yüksek okullar ile Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksek okullarda yapılmış 
veya yapılmakta olmasına rağmen, bu kuruluş
ların her biri ayrı ayrı statülere tabi olduğun
dan, eğitim ve öğretimde birlik, eğitim ve öğ
retimde bu birliğin memleket gerçeklerine ve 
ihtiyaçlarına uygunluğu sağlanamamıştır; bu 
tasarı ile de sağlanamayacaktır. Hükümet prog
ramında, «Üniversitelerde reform yapılacaktır 
ve bu maksatla bu kanun tasarısı hazırlanmış
tır» denmesine rağmen, bu, (Çok özür dilerim) 
eğitimde uyutma politikasının bariz ve açık 
örneği olarak karşımıza çıkıyor. 

ıC. H. P. Grubu olarak biz, bu kanun tasa
rısını asla bir reform kanunu tasarısı olarak 
nitelemiyoruz ve 1 nci maddesindeki ifadesi ile 
de kanun tasarısının gerekçesi ve maddelerin
deki çelişki açık olarak ortaya çıkıyor ve bu 
tasarının 1 nci maddesi( bizim görüşümüze gö
re) C. H. P. nin görüşüne göre, kabule şayan 
bir madde değildir. 

Şimdilik madde üzerindeki görüşlerimiz bun
lardan ibarettir, reddedilmesi gerekir. 

Saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın hatip. 
Madde hakkında başkaca söz isteyen? Buyu

run Sayın Nuri Eroğan. 
A. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1 nci madde, bütün üniversitelerin aynı sis

tem dâhilinde çalışması lâzımgeldiği ve çalışa
cakları hakkında bir hüküm getirmektedir. Mil
lî Eğitim Komisyonunda bu tasarı müzakere 
edilirken (çoğumuzun bildiği gibi) birtakım 

tazyikler altında kaldık. Bunlar ne maksatla ya
pılıyordu onu bilemem; ama netice şu oldu ki, 
ıbu tasarı bütün üniversiteleri nizam altına alan 
bir tasarı olmaktan çıktı: Evvelâ Orta - Doğu 
'Teknik Üniversitesi, «'Bizim şu sistemimiz, bu 
uygulamamız mükemmeldir» dedi, geldi. Arka
dan bir başka üniversite yine kendisine göre, 
kendisinin hir tatbikatının mükemmelliğinden 
(bahsetti. Bu tazyikler, bu telkinler karşısında 
tasarı; şuna bir istisna, buna bir muafiyet, şu
na bir özgürlük, şuna bir imtiyaz tanınmak su
retiyle âdeta yamalı bir bohça halini aldı. 

Muhterem arkadaşlarım, Büyük Atatürk'ün 
üniversite ıslahatı (o tarihte tabiî bir tek üni
versitemiz vardı) hakikaten, Türkiye'ye istik
bal bakımından, ilim bakımından geniş ufuk
lar açan bir inkılâp olmuştu. Bu tasarıda da 
biz öyle şeyler arzuladık, bekledik; ama hiçbi
rini bulamadık, bulamayacağız. Halbuki Türki
ye, Atatürk'ün üniversite ıslâhatı yaptığı devir
den çok daha fazla, böyle bir ıslâhata ihtiyacı 
'bulunduğu bir zaman içindedir. 

Bütün bunlar bir tarafa itilmiş, sadece 1 nci 
maddede bütün üniversitelerin aynı istikamette, 
aynı milliyetçi görüş içinde çalışması arzu edil
diği belirtilmiş; ama hepsinin kendine bir im
tiyaz koparması, kendine bir özellik tanıtması 
tasarının, tamamen dermeçatma, sadece ve sa
dece, «Üniversite reformu yaptık» iddiasiyle 
ortaya çıkmak isteyenlerin arzularını gerçekleş
tirir bir hal almasını doğurmuştur. .Bu yüz
den... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Efendim, Sayın Nuri Eroğan D. P. Grubu 
adına konuşuyor. Yalnız Sayın Eroğan, bir husu
su hatırlatayım efendim: Kanun tekniği bakımın
dan, hukukî prensip baımmdan, konuşmanızı sa
dece, üzerinde söz aldığınız 1 nci maddeye has
retmenizi rica ediyorum. Oünkü tasarının tümü 
üzerindeki müzaekreler bitmiştir efendim. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, evvelâ tasrih ede
yim 'ki, D. P. Grubu adına konuşuyorum. 

İkinci nokta, tasarının 1 nci maddesinin mü
zakeresinin yapıldığının farkındayım. Birinci ko
nuşmacı arkadaşım bunu gayet bariz bir surette 
ifade ettiler. Ben de »bunu bilerek kürsüye gel
dim ve aynı fikirleri savunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, biraz evvel 'belirttiğim 
vo tamı konuşmamı tamamlayacağım sırada ifade 
ettiğim cümleyi tekrarlayacağım: Bu tasarı, sade
ce ve sadece, «Üniversite ıslahatı yaptık, üniversi
tede- reform yaptık.» iddiasıyle ortaya çıkma he
veslilerini bir ölçüde kendileri zaviyesinden tat
min edecektir; ama onlar da içlerinde bir buruk
luk duyacaklardır ve 'kimse de buna inanmaya çak
tı/. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğan. 
Başka söz isteyen?.. Buyurun Sayın Yardım

cı. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu Üniversite kanun tasarısının (kısa olmak 

kayclıyle) geçirdiği safhaları Yüksek Meclise arz 
edersem, Millî Eğitim Komisyonundaki değişik
liklerin hedefi anlaşılacaktır. 

'Kanun tasarısı üzerinde Millî Eğitim Komis
yonunuz; üniversiteleri, akademi profesörlerini, 
bir tek kelime ile bütün ilim adamlarını Komisyo
na davet etmek vo onların fikirlerini almak ve o 
fikirlerin ışığı altında, da tasarıyı tanzim edip 
yüksek huzurunuza getirmek hedefini gütmüş ve 
hu şekilde bir mesai ile bu tasarı huzurunuza 
gelmiştir. 

Şimdi, henim elimde iki tane 'broşür var. Bro
şürün birisi; Üniversiteler ortak kanun tasarısı; 
yani üniversite seııatol arınca veyahut da üniver
site rektörlerinin ve senato üyelerinin iştirakiyle 
hazırlanmış tek bir broşür. Bir ikinci 'broşür; 
Üniversite kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyo
nundan geçip Plân Komisyonuna geldikten sonra, 
hangi maddelerin Anayasaya uygun olduğu, han
gilerinin uygun olmadığı şeklinde yaptıkları bir 
'toplantının neticesinde Plan Komisyonuna sun
dukları 'broşürdür. 

Bu iki broşürün içinde de; şimdi münakaşası 
yapılan ve hedefini 'bulmamış .'bir madde olarak 
telâkki edilen 1 ııci madde, 'hedefini ibulmuş ola
rak üniversite kurulları tarafından komisyonlara 
getirilmiştir. 

Bir ikinci noktayı (affedersiniz, gözlüğümü 
almadığım için şimdi bunu okuyamayacağım, yal
nız, 'biliyorum.) arz edeceğim. 

Biz neden 1 ııci maddeyi Komisyonda bu şe
kilde tedvin ettik? 

Bunun sebebi şu muhterem arkadaşlarım; kas
tımız şudur : Hakikaten, üniversitenin, kendi kap
samına hütün yüksek öğretim müesseselerini al
ması lâzım gelir. Onun dışında da akademiler
den bahsedildi, yüksek okullardan bahsedildi. 
Bunları, müzakerede 'bulunan Millî Eğitim Ko
misyonu üyesi olan arkadaşlarımız (bilirler; bun
lar 'bilâhare, üniversiteye dönüşecekler, üniversi
te şekline dönüşeceklerdir. (Binaenaleyh, bu nok
ta! nazar Komisyonda hâkim olmuştur ve bu su
retle de yalnız «Üniversite Kanunu» tâbiri kul
lanılmamıştır ve «Yüksek öğretim bir bütündür.» 
şeklinde izah edilmiştir ve bu izah doğrudur. Bu
nun yanlış hiçbir tarafı yoktur. Sözü uzatmamak 
ve vaktinizi de almamak için konuşmamı kesiyo
rum. Bu sebepten dolayı, bu maddeye Yüksek 
Meclisin iltifat edeceğine inanır, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, mümkün değil Sayın 

Eroğan; bir defa konuştunuz madde hakkında. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

AaL Böyle bir tüzük hükmü varını Sayın Başkan? 
MUSTAFA KUBÎLAY ÎMER (Konya) — 

Sayın Başkan, ne demek mümkün değil? 6 ki
şi konuşmadan, isteyen söz alabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 
D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs

tanbul) — Biraz evvelki konuşmamda Sayın 
Başkan, «İçtüzüğün, bütün üyelerce kendileri 
kadar bilindiğini» beyan etmişlerdi, özür dile
rim, buna kendileri riayet etmelidirler, İçtüzü
ğü, en azından kendileri kadar bizler de biliyo
ruz. 

Sayın Başkan, biraz evvel konuşan Millî Eği 
tim Komisyonu Sayın Başkanı, Komisyonda 
üniversite yetkililerinin dinlendiklerini beyan et
tiler. Nevama bununla; «onların fikirlerini al
mak zaruretinde idik, fikirlerini aldık ve tasarı 

, böylece, onları tatmin suretiyle bu halde çıktı» 
demek istediler. 

Bir kanun hazırlanırken, komisyonda müza
keresi yapılırken ilgililerinin fikirlerini almak 
doğrudur, zaruridir ve o kanunun mükemmeli
yetine bir yardımcı olur; ama bu, her birinin 
istediklerini yerine getirecek şekilde, hepsini 
tatmin edecek şekilde, âdeta karman çorman 
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halde bir tasarı, bir kanun yapmak demek de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının müzake
resi sırasında; evet, üniversite yetkilileri geldi
ler. Hepsi, bu tasarı hakkında görüşlerini beyan 
ettiler. Ancak, Komisyona düşen vazife; bu tek
lifleri dinlemek, bunları birleştirmek ve fakat 
çıkacak kanunu bir kısımda birini, diğer kısım
da ötekini tatmin etmek suretiyle bir rengâ
renk kumaş halinde ortaya koymak değildi. 
Hepsi dinlenecekti, hangisi Hükümetin düşün
cesi, hangisi memleketin ihtiyaçları ve gerekle
rine uygunsa onlar alınacak, o şekilde bir tasa
rı hazırlanacaktı. 

Şimdi, bu tasarının 1 nci maddesi bütün 
üniversiteleri aynı halde, aynı istikamette çalı
şır, çalışması lâzım gelir şeklinde beyanı ihtiva 
etmesine rağmen, biraz evvel söylediğim gibi, 
herbiri ayrı fikir beyan etmiş; bu fikirler, biraz 
da onları darıltmamak, memnun etmek düşün
cesiyle metne konmuş ve fakat tasarı, Türk 
umumî efkârını, Türk fikir hayatını, yarının 
Türkiye'sini yetiştirecek üniversiteleri tatmin 
etmekten çok uzak bir şekilde ortaya çıkmıştır, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yağcı. 
YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın 

Yardımcı arkadaşımızın izahatını dinledikten 
sonra bu madde üzerinde, söz almak ihtiyacını 
hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, anlaşıldığına göre, bâ
zı yüksek öğretim kurumlarının yöneticilerinin 
etkisiyle bu madde düzenlenmiş ve bugünkü şek
lini almıştır. Madde komisyona bir cümle halin
de gelmiş ve komisyonda üç cümle halinde tan
zim edilmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün halen üniversi
telerin bünyesine ithal edilememiş ve bugün 
için üniversitelerin bünyesinde mütalâa edilme
leri mümkün olmayan ve fakat ileride çıkacak 
kanunlarla üniversite hüviyetine büründürüle-
cek olan yüksek öğretim kurumlarını, bugün
den düşünmekle üniversitelerin içinde erimele
rini sağlamak gibi bir kanun tedvinine imkân 
yoktur, kanısındayız. Kaldı ki, madde okundu
ğu zaman, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sa

yın Hayrettin Uysal arkadaşımızın gayet sara-
hatla ifade ettiği endişeler ve aksaklıklar mad
dede açıkça görünüyor. 

Değerli arkadaşlarım, madde üç cümleden 
ibaret : Birinci cümle yüksek öğretimin bir bü
tün olduğunu ifade ediyor. Arkasından «Yük
sek öğretim kurumları üniversiteler içinde bü
tünleşir.» cümlesi geliyor. O halde, yüksek öğ
retim ya bir bütün değildir veya bir bütünse; 
«üniversiteler içinde bütünleşir.» cümlesine ih
tiyaç ve lüzum yoktur. Çelişki, maddenin için
de ve cümlelerde mevcut. 

ö te yandan, üniversitelerin bu kanun hü
kümlerine tabi olacağını üçüncü cümle ifade 
ediyor. Kanun tasarısının diğer maddelerini oku
yorsunuz; bunların hepsini tetkik ettiğiniz za
man bakıyorsunuz ki, üniversitelerin çalışma 
sistemleri, tayin sistemleri v. s. sistemleri tedvin 
ediliyor; yüksek öğretim kurumları hakkında 
getirilen hususlar bu kanun tasarısının şümulü 
dışında bırakılıyor, ö te yandan iktisadî ve ti
carî ilimler akademileri gibi akademiler, Gazi 
Eğitim Enstitüsü gibi enstitüler bu madde ile 
«Üniversitelerin içerisinde bütünleşir.» hükmü
ne tabi tutuluyor ve «Bir üniversiteye bağlılık» 
mânasını kazanıyor. Halbuki bugün, herhangi 
bir üniversite içerisinde bütünleşme veya şu ve
ya bu üniversiteye bağlılık keyfiyeti yoktur. 

Hepimiz hatırlarız, bu konu Yüce Mecliste 
bir zamanlar da bahis konusu oldu. O zaman ik
tisadî ve ticarî ilimler akademilerinin yönetici
leri, birçok profesörleri geldiler ve kendilerinin 
de üniversite statüsü içerisine* alınmalarını iste
diler : öğretim üyelerinin de, üniversitelerdeki 
öğretim üyelerinin ki gibi tayin işlemlerine ta
bi tutulmalarını, aynı sıfatları ihraz etmeleri lâ
zım geldiğini ifade etmişlerdi ve o zaman Yü
ce Meclis buna karşı çıktı. O zaman denildi ki, 
«Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin geçirdik
leri kariyer başkadır, yüksek öğretim kurumla
rında görevli olan öğretim üyelerinin kariyerle
ri başkadır.» Şimdi bu cümle ile bu çelişkinin 
içerisine daha derinliğine doğru dalmış oluyo
ruz sayın arkadaşlarım. 

Bu maddenin bu şekilde kabul edilmesi, tat
bikatta telâfisi gayrimümkün anlaşmazlıklara, 
çelişkilere, yanlış anlamalara sebebiyet verecek
tir. Bu bakımdan maddenin bu şekliyle kabulü
nün aleyhinde bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yusuf 
Ziya Yağcı. 

PLAN" KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
arkadaşlarımız Komisyonda yapılmış olan son 
tadilleri bilmedikleri iein buradaki müzakere
ler, maddede yazılı olduğu şekil üzerinde cere
yan etmektedir. Halbuki, komisyon 1 nci mad
dede, bâzı değişiklikler yapmıştır. Bu bakımdan, 
müsaade ederseniz muhterem arkadaşlarıma arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi aldık; yal
nız bir arkadaş daha söz istemiştir, ondan sonra 
size söz vereyim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Uysal, buyu m nuz. 

C H P . GRUPU ADINA HAYRETTİN UY
SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

ikinci kez konuşma ihtiyacı duymamın ne
deni, Millî Eğitim Komisyonu Başkanı sayın ar
kadaşımızın 1 nci madde ile ilgili sözleridir. 

Üniversitelerin rektörlerinin imzalariyle ve 
çoğunlukla senatolarının karariyle, Üniversite
ler kanunu tasarısı üzerindeki görüşleri birçok 
arkadaşımıza, Millî Eğitim Komisyonu üye
lerine, Plân Komisyonu üyelerine iletilmiş idi. 
Üniversite senatolarının Üniversiteler kanunu 
tasarısı üzerindeki görüşleri, genellikle belli 
maddelerde aynı noktalar üzerinde toplanmak
ta... Bunlardan bir tanesi de, şimdi tartışmasını 
yaptığımız I nci maddedir. 

Meselâ istanbul Üniversitetsinin 1 nci madde 
ile ilgili görüşünü ele alalım. Diyorlar ki, «Ta
sarının I nci maddesine (Yüksek öğretim bir bü
tündür), (Yüksek öğretim kurumları üniversi
teler içinde bütünleşir.) hükmü ilâve edilmiştir.» 
devam ediyor; «Değişiklik gerekçesinde ise, 
yüksek (iğretim veren bütün kuruluşların üni
versiteye dönüştürülmesi amacı güdülmediği 
ifade edilmektedir.» 

istanbul Üniversitesinin görüşü bu. Gelelim 
Ankara Üniversitesinin 1 nci madde ile ilgili 
görüşüne : . . -

«Tasarıda (Yüksek öğretim bir bütündür), 
(Yüksek öğretim kurumları üniversiteler içinde 
bütünleşir) hükmüne yer verilmiştir. Üniversi
telerin belli amaç, nitelik ve görevleri vardır.» 
diyor, «Münhasıran meklekî nitelikteki yüksek 

I öğretim kuruluşlarını üniversite bünyesi içine 
almak her zaman doğru ve mümkün değildir. 
Yüksek öğretimin bütünlüğünü ancak, sosyo^ 
ekonomik ve kültürel açıdan bu öğretim kuru
luşları arasında bir koordinasyonun sağlanması 
bakımından düşünmek gerekir.» diye devam edi
yor. Zaten tasarıda YÖK'e bu amaçla yer ve
rilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nci maddede ısrarla 
üzerinde durduğumuz husus, yüksek öğretimi 
bir bütün olarak ele alacaksak, böyle bir tasa-
riyle Meclislerin karşısına çıkmamak gerekir idi. 
0 zaman, Türkiye gerçeklerine uygun, plânı 
programı, koordinasyonu, yapısı, örgüsü bütün 
yüksek öğretimi bir bütün içerisinde saptayan, 
gerçekten reform niteliğinde bir kanun tasarısı
na ihtiyaç vardı. Ama Hükümet bu tasarıyı ha
zırlarken ve komisyonlara gelmeden önce, üni
versitenin ilgilileriyle görüşürken, (Ki, yanım
da değil oradaki dosyamda kaldı.) daha önce 
hazırlanan tasarı Millî Eğitim Bakanlığının bün
ye:;! içerisinde kurulan bir komisyonun ve o ko-
Mi'̂ yona katılan üniversite yetkililerinin ifadele
riyle açık ve seçik ortaya çıkmıştır ve onun için 
1 ^c\ madde Hükümet tasarısında «Üniversite
ler bu kanun hükümlerine tabidir» sözü ile ted-
v'n edilmiştir. Komisyonlara böyle gelmiştir, 
ki ileride Türkiye'de Yüksek öğretimi bir bütün 
•çerisinde almak gereği mutlak hâsıl olacak ve 
o zan an gerçekten reform niteliğinde bir yasa 
hazırlanıp Meclislere sunulacaktır. 

Şimdiden, demin Demokratik Parti Grubu 
adına konuşan arkadaşımızın söylediği gibi, 40 
yamalı borca misâli bir tasarı ile gelip; Millî 
Eğitim Komisyonunda birtakım sözler, lâflar 
ilâve etmek, Bütçe Plân Komisyonunda bunu 
aynen kabul etmek ve görünüşte Türkiye'nin 
yüksek öğretimini bir bütünlük içerisine almış 
gibi görünmek, üniversiteler içerisinde yüksek 
okulları bütünleştirmek, gibi lâflarla bu kanun 
tasarısının uzaktan yakından ilgisi yoktur. 

Yapılacak şey, 1 nci maddeyi Hükümetin or
taya koyduğu şekilde, önerdiği şekilde kabul 
etmek; münhasıran üniversiteleri bu kanun ta
sarısı içerisine almak ve ileride gerçekten Tür
kiye'nin koşullarına uygun, çağdaş eğitim sis
temine uygun, çağ içi bir görüşe uygun, re
form niteliğini taşıyan bir bütün kanun tasarısı; 

I halkçı, memleketçi, bu memleketin gerçeklerini 
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ve çocuklarını düşenen iktidarlarca hazırlanıp 
Meclise geldiği zaman onu kanunlaştırmaktır. 

Onun için bu şekilde bir maddenin yeri, de
ğiştirilmiş şekildeki yeri bu kanun tasarısı ile 
çelişmektedir, reddedilmesi lâzımgelir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi var. 
Sayın Arslantürk burada yazılıydınız, ama 

6 kişiden sonra 7 ncisiniz. Grup adına Hayret
tin Bey istediği için söz verdim. 

Şimdi yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa' 
Görüşmekte olduğumuz 1 nci madde üzerinde 

kâfi derecede müzakere yapıldığından kifayeti 
arz ile saygılar sunarını. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, Komisyon söz istemişti. 

BAŞKAN — Komisyonun söz istediğinin far
kında değilim. Buyurunuz Sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 1 nci madde üzerinde söz 
almış bulunan Sayın Uysal, Sayın Eroğan, Sa
yın Yağcı ve tekrar Sayın Uysal'ı dikkatle din
ledim. 

Sayın Uysal, Bütçe ve Plân Komisyonunun 
üyesi olmasına rağmen, her halde işlerinin çok
luğu nedeniyle son komisyon müzakerelerine ka
tılamadığı için bu müzakerelerin ne şekilde ce
reyan ettiğini bilmedikleri içindir ki, muhterem 
üniversite senatolarınea hazırlanmış olan ta
sarı üzerindeki görüşlerini burada tekrar dile 
getirdiler. 

Komisyonumuzda üniversitelerimizin bu gö
rüşleri saatlerce müzakere edilmiş ve neticede 
muhterem arkadaşlarımızın elinde bulunan me
tinden değişik şekilde, biraz sonra Komisyonun 
görüşü olarak huzurunuza getirilecek olan öner
ge ile, metne yeni bir şekil verilmiş bulunmakta
dır. Bu şekle göre 1 nci madde : «Yüksek öğ
retim bir bütündür. Üniversiteler bu kanun hü
kümlerine tabidir.» şeklinde Yüce Meclise su
nulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde yapılma
sının nedeni şudur : Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
gereği olan «Yüksek öğretim bir bütündür.» 
şeklindeki mâna ve maksadı kapsaması için bu 

cümle kanunun 1 nci maddesinin başına getiril
miş bulunmaktadır. 

Nitekim birkaç gün önce Yüce Meclisçe ka-
kabul edilmiş olan Millî Eğitim Temel kanunu 
tasarısı da aynı şekilde bu maksadı kapsamak
tadır. Bu sebeple Sayın Uysal'ın, «Üniversite 
bu şekilde kabul etmiyor» şeklindeki müdafaa
sı, üniversite rektörlerinin de hazır bulunduğu, 
biraz önce arz ettiğim, gerek Millî Eğitim Te
mel kanunu tasarısındaki, gerekse Üçüncü Beş 
Yıllık Plândaki temel problemi de kapsamak 
amaciyle 1 nci cümle; «Yüksek öğretim bir bü
tündür. Üniversiteler bu kanun hükümlerine 
tabidir.» şeklinde Yüce Meclise getirilmiş bulun
maktadır. 

Kaldı ki Sayın Eroğan'in temas ettiği gibi ve 
Sayın Uysal'ın da üzerinde ısrarla durduğu gi
bi «bir yamalı bohça halinde getirilmiştir» şek
lindeki fikirlerine katılmıyorum. 

Yüce Meclisin malûmları olduğu üzere, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinin 7307 sayılı 
kuruluşu hakkındaki Kanunda Mütevelli Heye
te ayrı bir, yetki verilmiş bulunmaktadır. Müte
velli Heyetin gerek başkanı, gerekse üniversite
nin rektörüyle yapılan uzun uzun müzakereler
de, Mütevelli Heyetin yeni üniversiteler kanu
nuna intibak için hazırlık içinde bulunduklarını, 
binaenaleyh yeni çıkacak Üniversite Kanununa 
göre kendilerini ayarlayacaklarını ifade etme
leri ve bilhassa Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin Senatosunca kabul edilmiş prensip kara
rma uyularak, bir geçici madde ile kendilerini 
buna intibak ettirmeleri için bu tasarıdan istis
naya tabi tutulmuşlardır. 

Diğer taraftan, Boğaziçi Üniversitesi kurulu
şu hakkındaki Kanun ise, Boğaziçi Üniversitesinin 
3 yıl içerisinde kendisini-Üniversiteler Kanunu ta
sarısına göre ayarlaması kabul ediidiği içindir ki, 
keza bu muvakkat madde ile bu üniversite de za
ten kendisini 3 yıl içerisinde Üniversiteler Kanu
nuna tabi kılacağı için, kendiliğinden tabi kılına
cağı için, bu madde hu şekilde getirilmiştir. Haki
katen daha sonraki gelecek maddeler incelendiğ-
zaman, üniversitelerimiz • ;in hakikaten ciddî bir 
reform tasarısı getirildiği inancındayız. 

Yalnız, aynı zamanda bu tasarı Üniversite Per
sonel Kanunu ile de birlikte mütalaa edilirse tam 
vo mükemmel bir kanun karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bakımdan Komisyonun getirmiş olduğu 
teklifin kabul edilmesi hususunda arkadaşları in ı-
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zm .yardımcı olmasını rica eder, saygılar suna
rını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Komis
yon. 

Sayın Mehmet Arslantürk, buyurunuz. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Komisyon sözcüsü değerli arkadaşımın değer
li fikirlerini dinledim, bu değiştiriye rağmen ka
nımı değiştirmedim. Kanaatim odur ki, hele bu 
değişmeden sonra,, «Yüksek öğretim bir bütün
dür.» sözünün burada bir fazlalık arz ettiği ka
naatindeyim, bunun çıkarılmasının doğru olaca
ğı görüşündeyim. 

Vaktiyle bir önerge de takdim, etmiştim. Be
nim fikrim ve kişisel görüşüm, Hükümet tasarı
sının olduğu gibi kabulüdür. Nedenine gelince: 

Arkadaşlarımın da değindiği gibi, bu tasarı 
yüksek öğretimin tümünü içine alan bir tasarı 
değildir, sadece üniversiteleri içeren bir kanun 
tasarısıdır, hattâ birçok arkadaşımın da değindi-. 
ği gibi, üniversitelerimizden 5 tanesini içeren bir 
kanun 'tasarısıdır. 

Üniversitelerin tümünü dahi içine almayan bu 
kanunun 1 nci maddesinin başında, «Yüksek öğ
retim bir bütündür.» sözü bir fazlalık arz etmek-
tediı'. 

Diğer taraftan, değerli sözcünün şu görüşü
ne de katılamıyorum: Millî Eğitim Temel Kanu
nu tasarısında da, hatırlanacağı üzere yüksek öğ
retimi; üniversiteler, akademiler ve yüksek okul
lar olarak üç kısımda ele alınmıştı. Sözü uzat
mamak için şunu arz etmek isterim ki, burada ge
rekçeler de iyice incelenecek olursa, bu kanunun 
1 nci maddesinin Hükümetin getirdiği, «Üniver
siteler bu kanun hükümlerine tabidir.» şeklinde 
bırakılmasında büyük yarar vardır ve gerdcçe-
siyle de bir bütünlük teşkil eder. «Yüksek öğre
tim bir bütündür.» sözü burada bir fazlalık ifade 
etmektedir. 

Bir ilim adamımızın bir sözünü ifade etmekle 
sözlerime son vereceğim. 

«Şunun iyi anlaşılması lâzım ki, yüksek öğreti
mim eğitim sisteminin bir parçası olması hiçbir 
zaman üniversite ile akademi ve yüksek okul ay
rımının bertarafı anlamında alınamaz.» 
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Sayın Başkanlığa, 
Üniversiteler kanun tasarısının 1 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Madde 1 — Üniversiteler bu kanun hüküm
lerine tabidir. 

Sakarya Rize 
Hayrettin Uysal Orhan Vural 

Sayın Başkanlığa, 
Tasarının 1 nci maddesinin hükümet tasarı

mında öngörüldüğü üzere yazılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Dr. Celâl Sungur 

Madde 1 — Üniversiteler bu kanun hükümle
rine tâbidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 1 nci madıde-

isi üzerinde verilen önergeler muvacehesinde mad-

Btı nedenle, bilim adamımızın da bu görüşü
ne katılarak «Yüksek öğretim bir bütündür.» sö
zünü burada bir fazlalık olarak mütalâa" ediyo
rum ve «Üniversiteler bu kanun hükümlerine ta
bidir.» şeklindeki kısma iltifat buyurulmasmı 
şahsen rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon konuştuğu 
için, son söz olarak sayın Mehmet Arslantürk'e 
ısöz verdim. 

Demin okunan kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, 3 tane önerge var, bir de komisyonun 
önergeler muvaeöhesinde r^dakte ettiği 1. nci 
ımaidde hakkındaki yeni metin vardır, okutuyo
rum. 

Sayın önierge sahiplerinden istirham edece
ğim, 3 önerge de aynı mahiyettedir, Komisyon 
tarafından redafcte edilmiş olan yeni metin de 
önergelere uygun olduğundan, önerge sahipleri
nin önergelerini geri almaları muhtemeldir. 

Sayın Başkanlığa, 
Tasarının 1 nci maddesinin hükümet teklifin

deki gibi olmasını öneririm. 
Saygılarımla, 
Nedenini sözlü olarak açıklayacağım. 

Trabzon 
Mehmet Aslantürk 
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de 'komisyonunnuzca aşağıdaki biçimde redaikte 
'edilmiştir. 

'Saygıyla arz olunur. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Niğdo 
Naci Çerezci 

Madde 1 — Yüksek öğretim bir bütündür. 
Üniversiteler bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın Dr. 
€elâl Sungur'un, Sayın Mehmet Aslantürk'ün 
ve Saym Orhan Vural ile Hayrettin Uysal'm 
önergeleri aynı mahiyettedir. 

€ELÂL SUNGUR (Yozgat) — Efendim, 
(bendeniz komisyonun metin üzerinde yapmış ol
duğu redaksiyona katılıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Arslantürk, Saym Hay
rettin Uysal ve Sayın Orhan Vural'ın önergele
rini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmemiştir 

1 nci maddeyi komisyondan gelen, redaikte 
edilen şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 neti maddeyi okutuyorum. 

Üniversitenin görevleri 
Madde 3. — Üniversitelerin görevleri şun

lardır : 
a) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yap

mak ; 
,b) Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, 

millî tarih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdet
lerine bağlı, milliyetçi ve sağlam düşünceli ay
dınlar ve yüksek öğrenime dayanan meslekler
de türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazır
lanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karekter-
li vatandaşlar olarak yetiştirmek; 

c) Çağdaş bilim ve teknoloji gerekleri ve Dev
let Kalkınma Plânının hedefleri doğrultusunda, 
kendi insanıgüeü ve maddî kaynaklarını en ras
yonel etkili, verimli ve ekonuuik şekilde kullan--
mak; 

ç) Memleketi ilgilendirenler başta olmak üze
re, bütün bilimsel ve teknik sorunları çözmek 
için bilimleri genişletip derinleştirecek incele
me ve araştırmalarda bulunmak, bu çalışmalarda 
ilgili millî bilim ve araştırma kurumları ile ya
bancı veya uluslararsı benzer kurumlarla işbir
liği yapmak; 

d) Memleketin türlü yönden ilerleme ve ge
lişmesini ilgilendiren bütün sorunları hükümet
le ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğ
retim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını 
toplumun faydalanmasına sunmak ve hükümet
çe Millî Eğitim Bakanının aracılığı ile istenecek 
inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak dü
şüncelerini bildirmek; 

e) Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını 
gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan 
her türlü yayınları yapmak; 

f) Türk toplumunun genel seviyesini yüksel
tici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini 
sözle ve yazı ile halka yaymak. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde üzerinde 
müzakere açıyorum. 

3 ncü madde üzerinde söz isteyen Saym üye?. 
Buyurun Saym Şemsettin Sönmez. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grup 
adına söz istiyorum. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski
şehir) — Saym Başkan, saym milletvekilleri; 

Üniversiteler kanunu tasarısının 3 ncü mad
desi üzerinde saym komisyon da oldukça deği
şiklik yapmış ve bu değişiklikten sonra madde 
her ne kadar daha mütekâmil olarak huzurunu
za gelmiş ise de, bence, üniversitedeki bilimsel 
araştırmaların kanun yolu ile muntazaman idare 
edilmesinin de mümkün olmadığını arz etmek is
tiyorum. 

Evvelâ üniversitedeki öğretim üyelerinin ve 
yardımcılarının, memleket gerçeklerine uygun 
bir metotla bilhassa ilmî araştırmalarda çalışma 
terbiyesini ta küçük yaştan almış olmaları ikti
za eder; fakat bu 3 noü madde üzerinde saym 
Komisyonun da fazlaca durması herhalde bu ger
çek nedenden ileri gelse gerektir. 

Size üniversitelerin memleket ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte ilmî araştırmalar yapma
sının ne derece önemli olduğu hususunu iki mi
salle arz etmek istiyorum. 

Bundan bir ay kadar evvel günlük bir gaye
mizde; filoloji mezunlarından memleket çocuk
larının yabancı dil konusunda yeterli olarak isti
fade edememelerinin nedeni üzerinde durulu
yordu. Bu değerli yazar, birçok sebepler ortaya 
atıyor ve en son çare olarak da şöyle diyor; 
«Memleketimizdeki ecnebiler tarafından kuru
lan orta dereceli okulların hiç olmazsa daha faz-

— 245 -
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la kontenjan almalarım sağlayalım ki, Anadolu 
ve Trakya çocukları da biraz lisan öğrenmek im
kânını bulsunlar. Zira,, bizim liselerimizde haf
tada 2 - 3 saatlik bir dersle bunlara yabancı dil 
öğretmek imkânsızlığı ile şarşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, bunu misal olarak ver-
ımeikiten maksadım şudur; Maalesef biz 1830'dan 
sonra yaptığımız batılılaşma hareketini memle
ket gerçeklerine uygun bir şekilde asimi le ede-
medilk, taklitçilikten ileri gidemedik, asıl dâva 
'hurdan ileri geliyor. Faraza bir filoloji sahasın
da, Fransızca, İngilizce veya Alm'incada, Alman
ya'da, İngiltere'de veya Fransa'dan ne gibi bir 
program tatlbik ediliyorsa bizim münevverimiz 
üniversiteye onu aynen kopya ederek alıvermiş. 
.16 ncı yüzyıl İngilizcesini okutur, İngiliz edebi
yatını, 17 nci yüzyılı, 19 nen yüzyılı okutur; 
fakat asıl bizim memleketimize lâzım olan İngil-
lizceyi öğretecek hocayı yetiştiremez Bunu Batı
lılar da bizden çok daha evvel {'anket m işi er, filo
loji ile lengüistik bölümünü üniversitede ayır
mışlar, yâni, bir yabancı dili öğretecek hocayı ye
tiştirecek bölümü ayırmışlar. 

Binaenaleylh, bizim üniversitelerimizde, tıpkı 
bizim kendi edebiyat fakültemizde nasıl bütün 
Türfk edebiyatını, A'smdan Z'sine kadar ora
daki talebeye öğretiyorsak, bir İngiliz de şüphe
siz kendi edebiyatını o şekilde öğretecektir; ama 
bu demek değildir ki, bütün İngiliz edebiyatını, 
ibütün tarihi ile öğrenen ]);»:• öğrenci İngilizce 
öğretmeni olabilir ve İngilizceyi konuşmayı veya 
tercüme etmeyi bir basılısına öğretecek niteliğe 
erişmiştir. İşte bizim münevverimizin Tanzim at
tan beri taklitçilik metodunu gütmesi sonucu, 
ıbizde maalesef yabancı dil bölümü öğretmenleri, 
1 eğiliştik bölümden yetişme dikleri için, bu me
totla yetişemedikleri için, Anadolu ve Trakya ço
cuklarına bildikleri dili dahi lâyıkı veçhile öğre
temiyorlar. 

Binaenaleyh, o değerli muharririmizin gaze
tesinde (ki ismini şimdi söylemek istemiyorum, 
yani bir tenkit konusu olarak arzetmiyorum) 
çok hüsnüniyetle temas ettiği bu konunun bü
yük önemi vardır; ama o da; *üç saat, dört saat 
akutimaıda olmuyor bu iş» diyor. Halbuki, üç -
dört saat meselesi değildir bu. Asıl dâva, yaban
cı dili öğretebilecek nitelikte, üniversitede len
güistik bölümünü kurmak davasıdır. 
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'Bu bir misal olarak huzurunuza getirilmiş
tir. Binaenaleyh, şimdiye kadar hakikaten üni
versitelerimiz, Atatürk'ün yaptığı büyük reform
dan sonra maalesef, Atatürk'ün vazettiği memle
ket gerçeklerine uygun bir ilmî çalışma meto
dundan biraz uzaklaşmak suretiyle bugünkü du
rumda yeni kanunlar getirilmesine ihtiyaç du
yulacak kadar zaıf göstermiş oluyorlar. Bu ya
bancı dil konusundaki misalimi bu bakımdan arz-
etmiş oluyorum. 

İkinci bir husus, geçen günlerde yine millî 
eğitimle ilgili Temel Eğitim Kanunu görüşülür
ken arkadaşlarımız Türk dilr konusuna da çok 
temas ettiler. Bir memleketin üniversitesinde 
kendi dilinin akademisi kurulmazsa, o memleket
te üniversite gerecek şekilde görevini yapıyor sa
yılmaz; ama diyeceksiniz ki, bunun için bir Türk 
Dil Kurumu vardır. Kurum başka şeydir, bir 
milletin kendi dilinin ilmî usullerle bütün tari-
rihinden itibaren ilmî bir araştırmasının yapıl
ın ası konusu başka şeydir. Mexlâ, öztürkee ola
rak kullanılan bir kelimeyi misal vereceğim: 
«Kent» kelimesi bugün öztürkee olarak kalbul 
ediliyor. Fakat, bu kelimeyi öztürkee zannetti
ğimiz halde bunun ilmî araştırmasını yaparsak, 
«Kent kelimesinin bin yıl evvelki bir farsça ke
lime olduğunu pek çabuk olarak öğrenebiliriz, 
'bir kütüphane araştırması ile. «Şehir» kelimesi 
ise «Şehr» kelimesinden geliyor ki, o da bugün 
konuşulan Farsçadı r. 

Demek ki Dil dâvamızı kurumlara bıraktığı
mız takdirde, bugün konuşulan Farsça kelime 
yerine, yanlışlıkla bin yıl evvelki Farsça bir ke
limeyi öztürkee olaraik takdim etmekte hiç te 
beis görmeyebiliyoruz, ama bu bir kurumun elin
de olduğu için tenkit edemeyiz. Fakat ayrıca bu 
kurama yardımcı olarak üniversitede, hatta bu 
kurumun çalışmasına ışık tutacak nitelikte üni
versitelerimizde bir dil akademisinin kurulma
sı da çoktan beri özlemi duyulan bir husustur. 

Binaenaleyh, bu madde hakikaten efradını 
cami, ağyarını mâni olarak, üniversitelerimizin 
memleket gerçeklerine uygun bir şekilde çalışma
sını teşvik eder mahiyette olması dolayısiyle, bu
nu hazırlayan arkadaşlarımıza ve beni dinlemek 
lütfuuda bulunan muhterem heyetinize saygılar 
sunarak sözlerimi bitiriyorum. 
- 'BAŞKAN — C. II. P. (îrubu adına Hayret
tin Uysal, buyurun. 
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C. H. P. GRUBU ADİNA HAYRETTİN 
UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarını; 

Üniversiteler kanunu ta«arısmm 3 ncü mad
desini görüşüyoruz. Metindeki 3 ncü madde, Hü
kümet tasarısının üzerinde, Millî Eğitim Komis
yonunda. ve Bütçe Plân Komisyonunda bâzı de
ğişiklikler yapılmak suretiyle karşımıza gelmiş 
bulunuyor. 

Gerçekte _tasarınııı 3 ncü maddesi üniversite
lerin görevlerini belirtmektedir. Türkiye'de, şim
diye kadar uzun tartışmaları yapılan; hem istih
dam politikası bakımından, hem yüksek seviye
de bilim kişiliği verme bakımından Türk gençle
rine, hem araştırma ve inceleme yapma bakımın
dan, Türk gençlerine eğitim ve öğretim vcııtıe 
bakılırımdan, hem de Türk toplumunun gere ekten 
ihtiyacını duyduğu birtakım sorunları işliklerde 
laboratuarlarda, teknolojide, tarımda ve çeşitli 
alanlarda çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli, 
kişilikli gençlerimizi yetiştirme1 bakımından, üni
versitelerimiz uzun yıllar tartıcıma konuşu olmuş
tur. 

Gerçekte, şunu açıkça ifade etmek isterim ki, 
uzun yıllar üniversitelerimi:'!, örneğin İstanbul 
Üniversitesi, Çatalca'ya kadar, sorunları çöz
me bakımından çalışma kapsamını uzatanı anı ış
tır. Oradaki sorunları üniversitenin akademik 
tartışma, masasına, uygulama alanına intikal et-
tirememiştir; böyle olmuştur. 

Yine Ankara. Üniversitesindeki çeşitli dallar 
için de böyle söyleyebiliriz. Gerçekte Türkiye az 
gelişmiş bir ülke olarak, geri kalmış bir ülke ola
rak, iyi yetişmiş insana, ihtiyacı olan bir memle
kettir. 

Bugün elimde taze rakamlar yok; ama, 1969 
istatistikleri, ile ilgili bir rakam var elimde. Bu, 
Millî Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Büro
sunun AID yardımı ile yaptığı bir araştırmanın 
sonucunda yayınlanmış olan bir istatistiktir. 
Bu istatistiğe göre, Türkiye'de faal nüfusun % 
1,5'u yüksek öğrenim görebilme durumundadır. 
Bulgun bu rakamın hangi noktaya geldiğini, sö
zümün ortasında da ifade ettiğim gibi, elimde 
taze rakamlar olmadığı için bilemiyorum ama, şu
nu kaibul etmek lâzım gelir ki, Türkiye'de üniver
site, görevlerini, fonksiyonunu Türk halkının is
tediği biçimde yapamamıştır. Sıkıntılar büyük 
ölçüde yüksek seviyede öğrenim ve eğitim gören 

'gençlerimizin içinde bu noktada toplanmakta
dır. 

Eğitim sisteminin temelindeki bozukluk, eği
tim düzenimizdeki yetersizlik, üniversiteye ka
dar yansımaktadır,. Hiç şüphesiz, Türk aydınını, 
ki 3 ncü maddede saptamış, diyor ki; tecrübe sa
hibi, sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek üni
versitenin görevlerinden biri, belki de en önemli
si; fakat üniversiteden yetişen Türk aydını İde
den kaçmıştır, köye gitmemiştir. 

AHMET BULDANL1 (Muğla) — Bravo, 
doğru, 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Üni
versiteden yetişen Türk aydını halkın içine ka
rışmaktan korkmuştur, çekinmiştir. Ona önder 
olama.mıştır, yol gösterememiştir. Türk aydını 
şekil değiştirmiş, kisve değiştirmiş, kravat tak
mış, Batıdan aldığımız üst yapı değişiklikleriyle 
iç içe olmuş; fakat Türkiye'nin istediği gerçek 
kalkınmayı Türk toplumunun içine akt arama
mıştır, onu yeri eşti rem emiştir. Demek ki bu, 
Türk eğitiminde temelde bir bozukluk olduğunu 
ve bu bozukluğun üniversiteye kadar yansıdığı
nı. açik seçik gösteriyor. 

Üniversite, görevlerini ve fonksiyonunu tanı 
yapabilmelidir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım., 

BAŞKAN — Sayın Uysal, vaktiniz geçmiş
tir lütfen bağlayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değer
li Başkanım, bu üniversite konusu o kadar önem
li bir konu ki. Bir aziz arkadaşını önerge verdi, 
konuşmalar onar dakika ile kısıtlandı. Gruplar 
adına konuşuyoruz, birtakım meseleleri Yüce 
Meclise arz etmeye çalışıyoruz. Bu meseleleri on 
dakikada arz etmek mümkün değil. Bir daha, 
önergem üzerinde (Önerge \erdim) söz alır ka
lan kışımı da tamamlarım. M'isaade ederseniz bir 
dakika içerisinde sözümü bağlayayım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu konuda söy
lenecek çok sözler var; fakat sayın Başkan ikaz 
ettiler, elbetteki İçtüzük hükümlerine göre Sayın 
Başkanın ikazını yerinde görüp sözümü bitir
mem lâzım gelir, görevim de bunu gerektirir. 

Üçüncü maddede üniversitelerin görevleriyle 
ilgili hususlarda Millî Eğitim Komisyonunda bâ
zı değişiklikler yapılmış. Bu değişikliklere karşı 
değiliz, ama bu değişiklikler tek yanlı olmuş, 
Anayasanın esprisi içerisinde değil. Meselâ Ana-
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yasanın 2 nci maddesi «Türkiye Cumhuriyeti, 
insan haklarına ve Başlang.çta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk devletidir.» diyor; fakat Millî de-
tim Komisyonu bunun bir bölümünü kesmiş at
mış tek yanlı bir değiştirme yapmış. Ne demiş? 
«Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, millî ta
rih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdetlerine 
•bağlı, milliyetçi ve sağlam düşünceli aydınlar..» 
Hiç itirazımız yak, ama bu yarım.. Tek taraflı 
kullanılır bu. Anayasa açık ve bunu Hükümet 
'düşünmüş, Hükümet tasarısını getiren Komis
yon düşünmüş ve yukarıda saymış; bilimi koy
muş, tekniği koymuş, aydın niteliğini koymuş, 
Yüksek öğretim hangi ölçüler içerisinde veril
mesi lâzım gelir onu koymuş, en altında da; «.. 
Anayasada ifadesini bulan Türk Üovletinin ve 
Türk devriminin ilkelerine bağlı ve millî karak
ter sahibi vatandaşlar olai'ak yetiştirmek.» de
miş. Bütünü bu.. Buradaki değiştirme yarım de
ğiştirme, iddialı bir değiştirme, taraflı bir değiş
tirme. 

Bilim taraflı değildir. Bilim, doğrudan doğ
ruya Türk Anayasasının öngördüğü esaslar içe
risinde Türk toplumuna, üniversiteye ve Türk 
.gençliğine kişilik, karakter ve Anayasanın öngör

düğü ilkeleri vermekle ve aşılamakla mükellef
tir. 

Onun için yine biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Grulbu olarak Hükümet tasarısındaki 3 ncü mad
denin (b) şıkının kabul edilmesini istiyoruz ve 
ısrar ediyoruz. 

Saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Muhterem arkadaşlarını, bundan sonra ko-

nuşa-cak olan sayın hatiple re hatırlatırım; Üni
versiteler Kanunu Tasarısı üzerinde günlerce, 
aylarca konuşulabilir tabiî; ama Bakanlık, yet
kili Komisyon üyeleri ve Bakanlık uzmanları bu 
Kanun tasarısını hazırlayıp getirmişler ve Yük-
ısek Heyetiniz de konuşmaları 5 dakika ile sınır
landırmıştır. Lütfen kanun tekniği bakımından, 
sadece maddenin kendi üzerinde konuşmalarını 
istirham ediyorum. 

'Sayın Celâl Sun'gur, buyurun efendim. 
ÖELÂL AHMET SUNGUR (Yozigat) — Sa

yın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; madde
ler hakkında mümkün olduğu kadar imsak ede
rek görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Bu 3 ncü madde üniversitelerin görevlerini 
saymaktadır. Dikkat buyurulursa, üniversitele
rin görevlerini sayan 3 ncü maddenin (b) fık
rasının Hükümetten gelen şekli, Millî Eğitim 
Komisyonunda kabul edilen şekil ve 3 ncü 
maddenin Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 
arasında görünürde büyük bir fark yoktur. Ni
yet aynı, hedef aynidir; fakat bir incelik var
dır. Bana Hükümet tasarısındaki şekil daha 
çok yatkın .gelmektedir. Zira Kanımca, tasarı
nın 3 ncü maddesinin (ıb) bendinin Hükümet 
tasarnsmdaki şekliyle muhafaza edilmesine za
ruret vardır. Zira Hükümet tasarısının söızü edi
len hükmü, Anayasanın başlangıcında ifadesi
ni brulmuş olan Türk milliyetçiliği ve Atatürk 
devrimlerine bağlılığı daha iyi yansıtmaktadır. 
Millî Eğitim Komisyonunun metninde Hükü
met tasarısında yer almış olan şu arz edeceğim 
kısım, «Anayasda ifadesini bulan Türk Devle
tinin ve Türk devriminin ilkelerine bağlı..» iba
resinin metin dışında bırakılmaması gerekirdi. 

İşte her üç metin araismda Hükümet tasa
rısı, Millî Eğitim Komisyonu ve Bütçe Plân 
Komisyonun kabul şekilleri 'arasında fark bura
dan doğmaktadır. Hükümetin sevkettiği «Ana
yasada ifadesini bulan Türk Devletinin ve Türk 
devriminin ilkelerine bağlı..» ibaresi gerek 
Millî Eğitim Komisyonu, gerek Bütçe Plân Ko
misyonu metninde mevcut değildir. 

İşte bunun içindir ki ybondeniz tasarının 
3 ncü maddesinin (ıb) fıkrasını, bugün elimize 
esas olarak almış olduğumuz değişikliklerine 
rağmen, Anayasanın ruhuna daha çok uygun 
bulmaktayım. Binaenaleyh, Hükümet tasarısı
nın seıvkedilen şeklinin kabulünü arz ve istir
ham eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Celâl 
ISumgur. 

iSaym Ahmet Buldanlı, buyurun efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşulmakta 
olan madde Üniversiteler kanunu tasarısının 
helkemiğini teşkil eden bir anamaddedir. 

(Bu madde-ile ilk defadır ki, Türk millî eği
timinde millî ve millî olma vasfını taşıyan bir 
hüküm gelmektedir. İlk defadır ki, 50 yıllık 
Cumhuriyet tarihinde bir üniversite kanunu ya
pılıyor ve bu kanuna «millî olma» vasfı konu
luyor. Gençliğimizi milliyetçi mefkure etrafın-
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ela birleştirecek; yani ağlayacakla millet için 
ağlayacak, gidecekse millet için gülecek. Aklı
nı, izanını, idrakini, hizmetini ve bütün var
lığını bu milletin yükselmem, bu milletin yü
celmesi, bu milletin, Atatürk'ün dediği gilbi, 
«muasır medeniyet seviyesine ulaştırması» için 
hasrı vakf edecektir. Bütün gücünü bu millet 
uğruna feda edecektir. İşte böyle bir milletin 
ferdî olarak gençliği yetiştirmek kasdma ma
tuf olarak bu madde tedvin edilmiştir. 

Bugüne kadar bir üniversite reformu kanu
nu çıkarılamamıştı. Üniversitelerimiz bir başı
boşluk içinde idi. Üniversitelerimiz ilmin iste
diği vasfı haiz değiller idi, maalesef. İlmî araş
tırmadan maıhrum, ilmî tetebbudan mahrum, 
dünya literatürüne geçmemiş, keşifte bulun
mayan, ancak ismi, etiketi bulunan insanlar
dan müteşekkil bir üniversite vardı. Dünyada 
Pataıgonya'nm bile Nolb'el aldığı, keşifte bulun
duğu, ihtira yaptığı bir Dünya'da, Türk ilim 
adamlarının anea'k etiket, ancak hüviyet, ancak 
bir kalıp ve zarf olarak bulunduğunu görmek 
milliyetçi insanlara ıstırap veriyordu. 

İlmî araştırma diye memleketin milyonla
rını Avrupa seyahati e riııe harcayanlar, ilmî 
araştırmalar diye, ilim eseridir diye asistanla
rının tercüme ettiği kitaplara adını koyan, 
ismini koyan, titrini koyan profesörlerin bu
lunduğu bir üniversite düşünülemez, memleket
te. İşte şimdi ,bu madde ile öyle bir üniversite 
hüviyeti veriyoruz ki, Türk Gençliği artık şu
nun veya bunun istismarında olmayacak, şu ve
ya bu fikrin emrinde olmayacak, şu veya bu 
etiketin peşinde sürüklenmeyecek. Ne yapacak 
ya? Türk: Gençliği, bilim anlayışı kuvvetli, mil
lî tarih şuuruna vâkıf, vatanına, örf ve adetine 
inanılan birer genç olarak yetişecekler Demin 
(bir arkadaşımız burada beyanda bulundular; 
hiçbir maddî külfete girmeden memleketin im-
kânlarıyle yetişmiş etiket sahibi münevverleri
miz maalesef köylüye inmediler, köylüye gire
mediler, halka inemediler buyurdular. Doğru
dur, çıo'k doğrudur. Bunun bir sebebi var idi, o 
se'bebi niçin aramıyoruz? İşte, oraya inlemeyen 
münevver, yeni tabiriyle «aydın», millî tarih 
şuurundan mahrum, millî o'lma vasfından, millî 
düşünceden mahrum, bir idealin sahibi olma
yan insanlardı da ondan. Bütün gençliği hüma
nist olarak yetiştirmeye çalışanlar; evet biz de 

Dünya camiasında bir varlığız, biz de insanız, 
ıbiz de insanları severiz; ama evvelâ Türk in
sanını severiz. Türk olduğumuz için, Atatürk'ün 
dediği gibi, «Ne Mutlu Türküm» dediğimiz 
için önce Türle insanını severiz. İşte, üniversi
telerimizden yetişecek insanları, üniversi'telleri
mizden yetişecek münevverleri, aydınları, Türk 
gibi düşünen, Türk'ü seven, Türkçü, milliyetçi, 
vatanperver, örf ve adetine inanan insanlar 
olarak yetiştirmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, vaktiniz dol
du. 

AHMıET BULDANLI (Devamla) — İşte bu 
madde, bu hükümleri ihtiva ediyor. Onun için 
Hükümet tasarısını değil, Komisyonun tedvin 
ettiği ve şimdi müzakere mevzu olan maddeyi 
'kaJbul etmek en doğrusu, en iyisidir. 

iSaygılarımı sunarını muhterem arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bul
danlı.? 

ISayın Hüsamettin Başer, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekileri; 

Ben gayet kısa, bir no'ktaya temas etmek 
istiyorum. Bugün üniversitelerimizden mezun 
olan öğrencilerimiz, maalesef şimdiye kadar 
kanundaki boşluklardan ötürü, tarih şuuru, 
millî duygu, hür ve demokratik rejime bağlı 
olarak yetişmediklerinden yurdun birçok yer
lerinde vazife almaktan kaçmıyorlardı. Şayet 
bunlar vazife almakta kaçınmaya devam ede
cek olurlarsa, elbette mecburî hizmet kanunla
rının da peşlerinden gelmesi lâzımdır. 

Bugün üniversitedeki öğretim üyelerimizin, 
(bu maddle ile hükümetlere yardımcı, ilim, tec
rübe ve fenni, hükümetlerle işbirliği yapara'k 
memleketin hizmetine koymayı getirmiştir. 

İkincisi, yetiştirecek olan gençlerimizin hür 
ve demokratik rejime bağlı, milliyetçi' ve millî 
duygularla bu vatana, bu millete hizmet eden 
insanlar haline getirilmesini derpiş etmiştir. 

iYine, kanunda görevler sarahaten yazıl
mış olmasına rağmen, şu 5 - 6 sienedir üniver
sitelerimizin içine düşmüş olduğu badire de göz
lerden kaçmamaktadır. 

Geçen sene köy gezimde bana bir vatandaş 
sordu; «Ben senden birşey soracağım» dedi. 
«Buyur» dedim. «Biz, öğrenci deyince elinde 
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kitabı, defteri, kalemi olan insanlar anlarız; fa
kat maalesef görüyoruz ki, öğrenci demek elin
de tabancası topu, tüfeği olan insandır.» dedi. 
Görüyorsunuz ki, bir köydeki, vatandaş öğren
ciyi naısıl tarif ediyor, bu memlekete nasıl ya
rarlı hale gelir olduğunu düşünüyor.. Maale
sef bâzı maksatlı öğretim üyelerini, bu vatan
daşın düşüncesinde olmadığını görmekle üzün
tü duyuyoruz. Bu vatan hepimizin vatanıdır. 
Üniversiteden çıkan gençler bu memlekette bü
yük vaızifeler alacaklardır. Bu bakımjdan da, 
öğretim üyelerine hür ve demokratik rejimi ko
rumaları bakımından büyük vazifeler düşmek
tedir. 

Bu kanunla, bunların yerine getirileceği ka
naatindeyiz. 

iSaylgıla r suna/n m. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başer. 
'Buyurun Sayın Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
ılivıı, sözlerime evvelâ Millî Eğitim Komis

yonuna teşekkür ederek başlıyorum. Çünkü, 
Türkiye'nin bütün Millî Eğitim müesseselerini 
şöyle bir kanunun çatısı altında toplamakla, 
istikbalin sahibi olan Türk Gençlerinin, millî 
şuur, millî ruh ve millî kültür ile yetişmelerine 
imkân vermiş olacaktır. 

Her birisi başına buyruk olarak, herşey va
tan, herşey millet için değil de, herşey onlara 
telkin edilen bu vatan ve bu milletin zararına 
olan istikâmetlere akmasını önleyici bir ka
nun olduğu için, kanunu büyük mesaileriyle 
Ibu hale getirdiklerinden dolayı teşekkür ede
rek sözlerime başlıyorum. 

Millî Eğitim Komisyonunun metni, bâzı ar
kadaşların beyan ettiği gibi bir lâflar dizisi de
ğil, hakikaten bir emek mahsulüdür. 

iBunu böyle belirttikten sonra, muhterem 
arkadaşlarım; 

Bir üniversite talebesi, bilhassa Türkiye 
Cumihuriyeti'nin hudutları dahilinde, 17 tane 
imparatorluk kurmuş olan Büyük Türk Milleti
nin üniversitesinden mezun olacak Türk Gen
ci, evveliyetle herşey vatan için, herşey millet 
için düşüncesinin ışığı altında tedrisat yapar, 
(bu ışığın atlında milletine, vatanına hizmet 
eder. Dünya insanlığına hizmet eder, Dünya 
ilim ve fennine hizmet eder. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Komisyonunun metni, Bütçe 

Plân Komisyonunun metninde daha güzel bir 
şekle girmiştir. Burada, millî ruha ve millî şu
ura saıhilbolmayan bir kimse başka ruhlara, 
başka şuurlara sahibolurısa; birinci şekilde ol
duğu .gibi, Anayasamızda ifadesini bulan nite
likleri tatbik etme imkânını bulamaz. Evveliyet
le bir insan millî ruha, millî kültüre, millî duy
guya salhibolmalıdır. Bunun ışığında, Anayasa
mızda, elbetteki o niteliklerin hepsinin yediden 
yetmişe sahibiyiz ve muhafızıyız. Onu daha iyi 
anlamak ve daha iyi tatbik etmek için Plân Ko
misyonu metninin kabul edilmesinde memleketi
miz yararına faydalar vardır. Bu şekilde kalbul 
bııyurıümasmı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi 
var, okutuyorum. 

NlüRİ EROĞAN (lataıUbul) — Aleyhinde Sa
yın Başkan. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilen madde üzerinde yeterin

ce mütalâa serdedilmlştir. 
Konuşmaların yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
Manisa 

(Süleyman Cağlar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nuri Eroğan, 
al e yhin d e ko nuş a c a ksı nız. 

INURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Son yıllarda Türkiye'nin büyük talihsizlik
lere uğradığı, büyük felâketlerle karşılaştığı 
(hepimizce malûm. Geldik, geldik 12 Mart'a. Ve
rilen Muhtıra'da, reformların yapılmamış ol
duğu belirtildi. Şimdi o Muhtıranın verdiği gay
retle reformları gerçekleştirmeye çalışıyoruz 
Bunlardan «1 numara» yi alan şüphe yok ki üni
versite olayları idi ve bu kanunla bu olayları 
- niyet o- bertaraf etmek istiyoruz. 

Biraz evvel Sayın Başkan beyanda bulundu
lar, - talihsizlik oluyor, ikinci defadır Başkan
la çelişiyoruz - «arkadaşlar, bu kanun komis
yonlarda görüşülmüş, Hükümet hazırlamış, bi
naenaleyh uzun uzun konuşmaya lüzum yok» 
dediler. 

Bu, Parlâmentonun itibarını sarsar arkadaş
lar. O zaman komisyonda da konuşmaya lüzum 
yok. Bakanlıkların yetkilileri var, hazırlasın-
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lar, Cumhurbaşkanı imzalasın, Resmî Gazetede 
ilân edilsin, iş bitsin. 

Milleti temsili eden Meclislerin her madde 
üzerinde söz hakkı vardır. Bunu, evvelâ «öner
ge verilmiş, verilmemiş» şekliyle kısıtlamak bir; 
yetmiyor, müddetle kısıtlamak iki ve ondan son
ra bir önerge veriyorsunuz; «kâfi.» 

Müsaade buyurun arkadaşlar. Ciddî, ehem
miyeti büyük olan bir tasarı üzerinde görü
şülüyor. Sık sık önergeller vermekle altı kişi 
konuştu, bitti, bu işi gerçekleştirelim, bu tasa
rıyı kanunlaştıralım hevesinden vazgeçelim. İyi
sini çıkarmaya gayret edelim. 

AHMET BUM)ANLI (Muğla) — Lüzumlu 
lüzumsuz söz istiyorlar. 

NURİ EROÖAN (Devamla) — Evet Buldan-
lı böyle. Sizin konuşmanızla adet doldu sade
ce; ama ortaya bir fikir gelmedi. Bunun müna
kaşasını her zaman yapmaya hazırım. 

Saygıilar sunarım. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Partin 

nerede, Partin nerede? Sıralarınız bomboş. 

BASİLİN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Buldanlı. 

Teşekkür ederiz efendim. 
Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbııl 
edilmiştir. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının 

Hükümet teklifineki gibi kalmasını öneririm. 
(Saygılarımla. 
(Nedenini sözlü olarak açıklayacağım.) 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

'Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanun tasarısının 3 ncü mad

desinin (b) bendinin Hükümet teklifine uygun 
olarak, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say-
gıyle arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 3. — (b) öğrencilerimi bilim anlayı
şı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınlar ve yük
sek öğrenime dayanan mesleklerle türlü bilim 
ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi 
ve tecrübe sahibi elemanlar, Anayasada ifade

sini bulan Türk Devletinin ve Türk devriminin 
ilkelerine bağlı ve millî karakter sahibi vatan
daşlar olarak yetiştirmek; 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — Sa
yın Başkan, Divan tamam değil; tamamlayın. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup mu
amele yapacağım. 

ı(Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
'Sayın Başkan, Divanı tamamlayın; oylama ya
pamazsınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arslantürk. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu maddenin (Ib) bendinin son kısmındaki 

!bir noktaya değinmek için önerge vermiştim. 
Hükümet tasarısındaki 3 ncü maddenin (ıb) ben
dinin son kısmında şöyle bir cümle vardı: «Ana
yasada ifadesini bulan Türk Devletinin ve Türk 
devriminin ilkelerine bağlı ve millî karakter sa
hibi vatandaşlar olarak yetiştirmek». 

Bu cümle sonradan komisyonlarımızda kal
dırılmış bulunmaktadır. Kanım odur ki, Ata
türk Akademisinin kurulmak üzere olduğu ve 
Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü kutlama
ya hazırladığımız bir dönemde komisyon değiş
ti risi ile tasarıdan «Devrim ilkelerine bağlı ka
lınması» m öngören bir ibarenin üniversiteleri
mizin görevleri arasından çıkarılması doğru 
olmamıştır. O kanı ile bu önergeyi vermiştim, 
iltifat etmenizi istirham ederim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Sayın Başkan, Divanı tamamlayın. 
BAŞKAN — Efendim, daha karar safhasına 

gelmedik. Sayın üye de geldiler; karar safha
sında bunu zaten teemmül edecektik efendim. 

'Sayın Anslantürk önergeleri üzerinde müc-
melen konuştular, Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

iSaym Hayrettin Uysal'm önergesini tekrar 
okutuyorum. 
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(ISakarya Milletvekili Hayrettin Uyısal'ın 
(önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musoınuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
iSayın Başkan. 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Hayrettin Uy
sal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 3 ncü maddesi ile ilgili şahsı adı
na Adalet Partisi Grubundan konuşan bâzı ar
kadaşlarımız meseleyi, bizim ifade ettiğimiz, 
Ibelirtmeye çalıştığımız muhtevanın dışında 
nitelediler, yorumladılar. 

'Gerçekte burada milliyetçilik yarışması yap
mıyoruz. Simidi aklıma geldi, «Milliyetçilik ya
rışması yapmıyoruz» dedim. Yaşayan bir şairi
mizin, Türkiye'de kitapları yayınlanan bir 
şairimizin bir dörtlüğü vardır: 

»«Düşman geldimi kaç kaç, 
Düşman gittimi gel gel, 
ISen benden daha milliyetçisin.» 
Şimdi onun için burada milliyetçilik yarış

ması yapmıyoruz. Kimin milliyetçi olup olma
dığını olaylar doğrular; Türk toplumunun da
ra düştüğü zaman ona karşı gösterilecek olan 
olumlu veya olumsuz hareketler gösterir. Lâfla, 
sözle milliyetçilik olmaz; hareketle milliyetçi
lik olur. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Evet, anar
şik olaylarda olduğu gilbi. 

.HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşımız, olduğunuz yende söylüyorsu
nuz. Söızünüzü burada gellip söylersiniz. Volta-
ine'in bir sözü var: «(Söylediğiniz hiçıbir şeye 
inanmıyorum; ama düşündüğünüzü söylemek 
hakkınızı ölünceye kadar savunacağım» Bu söz 
Vbltaire'indir. 

Şimdi onun için 'ben sizin söylediklerinize 
inanmıyorum; .ama söyleme hakkınızı ölünceye 
kadar savunacağım; çünkü özgürlük taraftarı
yım. 

3 ncü madde ile ilgili olarak bizim anz etmek 
istediğimiz mesele şu: Biz diyoruz ki, Hükü
met tasarısının 3 ncü maddesinde, Anayasanın 
bütün ilkelleri, milliyetçiliği ile, vatan bütün
lüğü ile ve doğrudan doğruya geleneklerimizle, 

örf ve âdetlerimizle, bütün kapsamı ile alınmış. 
Değiştirme ne yapmış? Değiştirme (ib) bendin
de şunu yapmış: «öğrencilerini, bilim anlayışı 
kuvvetli, millî tarih şuuruna sahip, vatanına, 
örf ve âdetlerine bağlı milliyetçi ve sağlam dü
şünceli aydınlar olarak yetiştirmek» 

Hükümet tasarısı ne diyor? Hükümet tasa
rısı diyor ki; «Öğrencilerini, bilim anlayışı kuv
vetli, sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğ
renime dayanan mesleklerle türlü bilim ve uz
manlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve tec
rübe sahibi elemanlar, Anayasada ifadesini bu
lan Türk Devletinin ve Türk devriminin ilke
llerine bağlı ve millî karakter sahibi vatandaş
lar olarak yetiştirmek». 

Bu bütün. Kapsamı, içinde her yanı ile mev
cut; ama değiştirigede tek taraflı. Hani Anaya
sanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti, 
nerede sosyal hukuk devleti; nerede Atatürk 
devrimleri? Burada çeşitli çetin tartışmalar ya
parak Atatürk Akademisi kanun tasarısını ge
çirdik. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yük
sek öğrenim müesseselerini politikaya sokmak 
istemiyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 
Tosyalı, politikayı çirkinleştirmeyin lütfen. 

BAŞKAN — ıSaym Uysal, özetleyin lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sonra 

başınıza dolanır. Çirkinleştirmeyin. Politika, 
yüksek meziyetli bir kavramdır. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Bu laf da mı Voltaire'nin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşıliklı ko
nuşmayalım,. Madde üzerinde konuşun, lütfen 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 
değerli arkadaşlanm, o bakımdan verdiğimiz 
önergede hiz, Hükümet tasarısının Komisyon
da hazırlayıp (Meclis Komisyonunda değil) 
Millî Eğitim Baaknlığmm üniversitelerle bir
likte yaptığı çalışmada ortaya çıkardığı bu 
ürün, meydana koyduğu bu üçüncü maddedeki 
nıulhteva , tedvin edilmiş şekli ile, Türkiye'nin 
(bütünlüğüne karşı, milliyetçiliğe karşı, Atatürk
çülüğe karşı, Atatürk devrim ve ilkelerine kar
şı, millî tarih şuuruna karşı, örf ve âdetlere 
karşı bir metin değildi ki, madde değildi ki, 
inanarak onu buraya koydular. Gönlüm istiyor 
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ki, Hükümet tasarısını, Hükümetin yetkilileri 
Iburada savunsunlar, aynı anlama geldiğini (be
lirtsinler. O bakımdan önergemizin kabul bu-
yurul'masiinı istirham ediyoruz. Ama elbette ki, 
bu da bundan önceki önergeler gibi kabul edil
meyecek; demokrasinin gereği bu. Ama Türkiye 
şartlarına uygun, reform niteliğinde 'bir tasa
rı, mutlak yarınlarda ve geleceklerde Türk hal
kının oylanyle iktidar olan partiler tarafın
dan bu Meclise getirilecöktir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (C. Senatosu Oumihurbaşkanmca S. Ü.) 
— Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Efen
dim, (biz önergeye katılmıyoruz diye Komisyon
dan iş'ar aldık. Hatipte mücmelen konuştu, onun 
için söz veremeyeceğim, önergeyi oylayacağım. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci madde hakkında Sayın Kodamanoğlu'-
nun önergesi vardır. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alınmıştır. Maddeyi müza-
kerösiz geçeceğiz. Okutup oylayacağım. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Kuruluşu ve işleyişi 

Madde 5. — Yüksek Öğretim Kurulu, Mil
lî Eğitim Bakanının başkanlığında, her üniver
sitenin yetkili organınca profesörler arasından 
2 yıl için seçilecek birer temsilci ile kuruldaki 
üniversite temsilcileri sayısı kadar aynı süre ile 
Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca atanacak üyelerden kurulur. 
Bu şekilde atananlar arasında resmî yüksek öğ
retim kurumları, Maliye, Millî Eğitim, Gençlik 
ve Spor bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşki
lâtından ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumamdan en az birer üyenin bulunma
sı şarttır. 

Yüksek öğretim Kurulunun göstereceği üç 
aday arasından Millî Eğitim Bakanı tarafından 
IbİT genel sekreter tayin edilir. Genel Sdkreter 
toplantılara oy hakkı olmaksızın katılır. 

Genel Sekretere bağlı olarak, sekreterlik 
işllerini ve kurulca verilecek diğer görevleri 
yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığında bir 
ısekreterya kurulur. Bu sekreteryada - ayrıca, 
eğitim araştırmaları, plânlaması koordinasyo
nu yapacak ve eğitimle ilgili çalışmaları dü
zenleyecek, yeteri kadar uzman bulundurulur. 

Yüksek Öğretim Kurulu Millî Eğitim Baka
nının daveti üzerine toplanır. Üyelerin üçte 
ıbirinin isteği halinde toplantı yapılması zorun
ludur. 

Yüksek Öğretim Kurulu çalışma usulünü* 
kendisi tayin eder ve bu husus bir yönetmelik
te gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekli ile 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
HAYRETTİN UYıSAL (Sakarya) — 6 neı 

madde üzerinde önergemiz var. 
Görev ve yetkileri 

Madde 6. — Yüksek Öğretim Kurulunun 
görev ve ytetkileri şunlardır : 

a) Yüksek öğretim alanında < yeni kurum-
laırfh açılması, mevcutların geliştirilmesi, insan-
ıgücü ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımların 
ve kaynakların etkili bir şekilde kullanılması, 
yüksek öğretim alanının muhtaç bulunduğu öğ
retim ve araştırma elemanlarının yurt içinde 
ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun 
vadeli plânlar hazırlamak ve ilgili kuruluş
ların senatolarca tespit edilen ideal kadrolarını 
dengıeli bir şekilde düzenlemek; 

ib) Üniversite ve diğer yüksek öğretim ku
rumlarını ilgilendiren kanun ve tüzük tasarıla
rını inceleyerek görüşlerini bir ay içinde Millî 
Eğitim Bakanlığnıa sunmak; 

e) Öğrenim ve öğretimin Devlet Kalkınma 
Plânı hedeflerine uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak amacı ile üniversitelerin öızelliklerini, 
kapasitelerini, insangücü ve maddî ihtiyaçlarını 
dikkate alarak gerekli gördüğü öğretim dalla
rında dönem sayısının artırılması, paralel öğre
tim veya .gece öğretimi yapılması hususunda 
önerilerde bulnmak; 

c) Üniviersiteilerin, yüksek öğretimin bütün
lüğü çerçevesi içinde, yüksek dereceli okullara 
akademik yönden yapabilecekleri yardımları ve 
(bu alandaki gözetim hizmetlerinin esaslarını il-
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gili kuramlarla birlikte saptayarak, gereğini is
temek ve sonuçlarını izlemek; 

d) Görevilerine ilişkin çalışma sonuçlarını 
/her yıl bir rapor halinde yayınlamak; 

e) Kalkınma plânının gerektirdiği araştır
ma konuları ile özel araştırma fonlarının üniver
sitelere dağtıımını üniversitelerarası işlbirliği 
halinde yapmak; 

f) Yüksek öğretim kurumlarının öğrenci
lerinden alınacak ücret ve harçlar konusunda 
gerekli esasları tespit etmek ve denkliği sağ
lamak ; 

ıg) Uluslararası Bilimsel Kuruluşlara ka
tılmak amacını güden, Millî Komiteler kurmak, 
denetlemek ve gereken malî desteği sağlamak; 

h) Bu kanunla verilmiş diğer görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde müzakere açı
yoruz. İlk sözü Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Nuri Eroğan istemiştir. 

Buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cum

huriyet Halk Partisi Grubu adına söz istiyo
rum. 

D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümet tasarısında bulunmayıp, Millî Eği
tim Komisyonunda ilâve edilen, Plân Komisyo
nunda da değişikliğe uğrayan (f) fıkrası üze
rinde durmak istiyorum. 

Hükümet tasarısında bulunmayışının sebe
binin herhalde, Millî Eğitim Temel Kanununun 
çıkmamış olmasından önce hazırlanmış olması
dır. Bilindiği üzere Millî Eğitim Temel Kanu
nunda, yüksek öğrenimin paralı olması hususu 
kabul edilmişti. O kanunun müzakeresi sırasın
da, yüksek öğrenimin paralı olmasına Demokra
tik Parti olarak şiddetle muarız olduğumuzu 
'beyan ettik. Şimdi aynı husus (f) fıkrası ile 
gelmiş. 

Muhterem arkadaşlar, gene açık ve kesin 
olarak ifade ediyorum ki, Demokratik Parti 
Grubu olarak yüksek öğrenimin paralı olması
na şiddetle ve katiyetle muarızız. Bu, basında da 
yayınlandığı üzere, Anayasaya aykırı da düş
mektedir. Bir. konuşmamda da ifade ettiğim 
üzere. 1961 Anayasasının getirdiği en mükem
mel formüllerden birisi, fırsat eşitliğidir. Bu 
fıkra ve yüksek öğrenimin paralı olması husu
su, buna tamamen aykırı düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, üniversiteye giriş, 
(Temel Kanunun müzakeresinde söylediğim 
sözleri tekrarlıyorum, onu dinlemiş olanlar af
fetsinler) kader ve şans işi olmuştur. Gireme
yenler sokakta kalmış. Sadece bir talih, sadece 
bir şansı olmaması yüzünden üniversiteye gire
memiş cevherlerin sokakta kalışı hadiselere se-
bebolmuş; Türkiye'yi bugünkü ortama getiren 
sebeplerden biri budur. 

Şimdi bunların yanında şansı yardım etmiş, 
okuma isteği olan birtakım öğrenciler de sa
dece parası olmayışı yüzünden okumayacaktır. 
Denecektir ki; «Efendim, biz parasızları ayır-
dedeceğiz» ayıramazsınız. «Paralılar parasız ol
ma yollarını, imkânlarını gayet kolay bulacak
lar; onlar parasız olarak okuma imkânını sağ
layacaklar. Ama, asıl parasız olanlar okumaya
caklardır. Biz üniversite ıslahatının yapılmasın
dan ve muhtar üniversite yapıldıktan sonra, 
vali çocuklarının - o devirde, büyük paralı 
adamlardı, zengin çocukları sayılırlardı - fak-
rühal mazbatasiyle birtakım ücretleri ödeme
den üniversitede okuduklarını biliriz. Ama, asıl 
fukara çocukları bu imkânı elde edemedikleri 
için ve bu harçları yatırmadıklarmdan dolayı 
rahat ve huzur içinde okuyamamışlardır. 

Şimdi aynı husus yine karşımıza gelmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu fıkrayı çıkaralım. 
Anayasaya ve insanlığa aykırı, yarının Türki-
yesine zorluk çıkaracak, kötülükler getirecek 
bir fıkradır, bunu çıkaralım. Bu suretle fakir, 
fukara çocuklarının, onun bayraktarlığını ya
pan ve «Fukaralıktan bu memleketi kurtara
cağız» diyenlerin her gittikleri yerde bu sözü 
tekrarlayanların yardımıyle bunu tayyedelim. 
Bu suretle cevherlerin okuması imkânını sağla
yalım.' 

Saygılar sunarım. 
iSÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sınıf yaratılıyor, sınıf; başka bir şey değil. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA-

KEMAL YILMAZ (Ankara) — SÖz istiyorum 
Sayın Başkan. . 
BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Saym Eroğan, 6 ncı maddenin (f) fıkra
sına, grubu adına da söz alarak, Demokratik 
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Partinin karşı olduğunu, ifade ettiler; Bir ta
raftan, sosyal adalet taraftarı olduğunuzu ilân 
edeceksiniz. Bir taraftan da, sosyal adaleti sağ
layan esaslı-bir hükmü reddedeceksiniz. Bu dü
şünce, bu fikirler ile nasıl bağdaşır, bilmem? 

Yalnız, kanun tetkik edildiği zaman, «para
lı eğitim» den ne kastedildiği ortaya çıkar sanı
rım. 

Bir defa, para kimden alınacak? Eğer, Sa
yın Eroğan'm fikrine göre hareket edersek; 
halen verilmekte olan krediler, yani, Yurtlar 
ve Krediler Genel Müdürlüğünce dağıtılmak
ta olan krediler ki, bunun için muayyen bir be
yanname verilmekte; bu beyanname doldurul
duktan sonra, talimatnamesine göre kriterler 
aranmakta, bu kriterlere göre de muhtacolan 
talebelere kredi verilmektedir. 

'Binaenaleyh, şimdi alınacak bu paralar da 
Devlet Bütçesine girmeyecektir, muhterem ar
kadaşlarım. Bu paralar, bir talimatname gere
ğince, varlıklı ailelerin çocuklarından alınacak; 
varlıksız ailelerin çocuklarının harç, kitap ve 
sair masraflarına veya burslarına verilecektir. 
Asıl, yani üniversite tasarısındaki reformun 
uzuvlarından birisi budur, paralı eğitimdir. Ya
ni, «dar gelirli fakir aile çocuklarından alına
cak» diye yaygarayı koparmamak gerekir. Ta-
mamiyle fakir aile ve dar gelirli aile çocukla
rından herhangi bir ücret alınmayacaktır. 

Kanun iyice tetkik edilirse görülecektir ki; 
bu varlıklı ailelerin çocuklarından alınacaktır 
ve bunun azamî haddi için gerek harçlar ve ge
rekse ücret olarak 3 000 lira tavan tespit edil
miştir. 

(Binaenaleyh, alman bu paralar, dar gelirli 
ve;i fakir aile çocuklarına, burs, harç, kitap ve 
yiyecek bedeli olarak geri verilecektir. Ayrıca 
da bunun nasıl tayin ve tespit edileceği de, bir 
talimatname ile gösterilecektir. Bu bakımdan, 
hakikî sosyal adaleti sağlayan bu maddeye, 
muhterem arkadaşlarımızın teveccüh gösterme
lerini istirham ediyorum. . 

"Vj,lil (Saygılar sunarım. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ

TİM BAKANVEKlLt SABAHATTİN ÖZBEK 
(O. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum efendim. Hükümet 
adına konuşacağım. 

I OBtAŞKAN— Buyurunuz Saym Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKANVEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
I Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym 
I Başkan, değerli üyeler; 

I Bu maddenin (f) fıkrası üzerinde kısa bir 
I açıklama yapmak için huzurunuzu işgal etmiş 
I bulunuyorum. 
I Bu mesele görüşüldüğünden beri, yapılan 

propaganda şudur: «Fakirlere okuma imkânı 
kalkacak, zenginler okuyacak.» Bunu söyledik-

I ten sonra da şunu söylüyorlar: «Bugün kimler 
I okuyor?» Bugün fakirler mi okuyor? Şimdi ba-
I na gelmiş mektuplar var. Bunların birinde di-
I yor ki; «Fakir çocukları bugüne kadar okuya-
I mıyordu...» Öyle anlatmışlar, o da anladığı ka-
I dariyle bana yazıyor: «... okuyamıyordu. Şim

di bunu getiriyorsunuz, iyice okuyamayacaklar. 
I Demek ki fakir çocukları bugüne kadar da oku-

yamıyormuş.» Doğru... Pratik hayattan benim 
tecrübem o da, bunun üzerinde bu kadar du-

[ ruyorum. Talebe geliyor, imtihanlara giriyor, 
kazanıyor. Fakat sonradan gelip diyor ki ; «Ho
cam, eğer burs alamazsam, Kredi Yurtlar Mü
dürlüğünden para alamazsam, okumak imkânım 

I yoktur. Onun için ben gidiyorum» Bunun üze
rine biz ortalığa düşüyoruz. Aman bir Ba-

I kanlıktan bir burs alalım, bu çocuğa verelim. 
I Yahut da, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünden 

burs temin etmek için imkânları sağlayabilirse, 
I burs temin etsin, okusun, diyerekten çalışıyo

ruz. Bugünkü şartlar bu idi. 

'Şimdi getirdiğimiz şart nedir? Biz diyoruz 
ki; «Malî gücü müsait olanlardan, bu parayı 
alacağız; bununla malî gücü müsaidolmayanla-

I rı okutacağız.» Bir taraftan diyorlar ki ; «Sos-
I yal adalet olsun» Öbür taraftan siz sosyal ada

letin en iyi bir formülünü buluyorsunuz. «Böy
le şey olmaz» deniyor. Eğer gerçekten sosyal 
adaletçi isek, para verme imkânında olandan 
alacağız, onun sağladığı yardımlarla da, para 
verme imkânı olmayan, ama ileride memleket 
için çok iyi gelişecek insanları okutacağız; mak-

I sat budur. 
GÜNGÖR HUN (iSakarya) — İşte fukara

lığın istismarına cevap. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞfc 

TİM BAKANVEMLl SABAHATTİN ÖZBEK 
I (Devamla) — Şimdi burada muhterem arkadaş* 
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larımız, bunun büyük bir hâdise gibi olduğunu 
da ortaya atıyorlar. Değil... Bugün paralı üni
versitemiz yok mu? Boğaziçi Üniversitesinde ço
cuğunu okutmak için babası 5 000 lirayı veri
yor, okutuyor. Peki, Boğaziçi Üniversitesine 
sadece zengin çocuklar mı giriyor? Lütfetsinler, 
istatistiklere baksınlar; hayır. Kim imtihanı ka
zanırsa, o giriyor. O parayı da, ya burs olarak 
alıyor, ya Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mü
dürlüğünden kredi olarak alıyor, ya başka yer
de çalışma imkânını bularak o şekilde okuyor. 

Şikâyet ediyorlar, «Bu pahalı bir iş olacak
tır. «Aslında o da vardır, sadece fukara hima
yeciliği değil; herkesin kendi kendine himayesi 
de var. «Bizim çocuklar da okuyacak, yarın 
5 000'er lira nasıl vereceğiz?» diye endişe eden
ler de çoktur. Ama, ayda dışarıya 3 000 lira 
o arkadaşlar çocuğunu okutmak için göndere
biliyor. Fakat, Türkiye'de olduğu zaman bir 
üniversiteye 3 000 lira vermeyi fazla görüyor. 
Bunun arkasında, bu nüvenin arkasında bu da 
vardır, bunu da açıkça söylemek lâzımgelir. 

Ben arkadaşlarımdan bilhassa istirham edi
yorum; eğer meseleyi sosyal adalet ölçüsünde 
kabul ediyorlarsa; bu getirilen madde, en ileri 
maddedir. Yok eğer, bundan maksat başka şey
ler çıkarmaksa, o zaman ona diyeceğim yoktur. 

(Benim diyeceğim şudur: Yarm 200 000 ola
cak üniversite mevcudunun 3 000'er lira olarak, 
bu mevcudun yarısından para alsanız - ki ala
bilirsiniz - % 50'sini aynı para ile okutursunuz, 
ki onlar bugün okuma imkânından mahrumdur
lar. Bu getirdiğimiz yeniliğin esas esprisi bura
dadır. Bu şekilde kabul edilmesini rica ediyo
rum. Hiçbir zaman Hükümetlerimiz fakir va
tandaşlarımızı okuma imkânlarından mahrum 
edecek düşünceye gelmemişlerdir, gelmeyecek
lerdir ve gelemezler. Bu Hükümetlerin bütün 
amacı, - biraz evvel bir söz söylendi, cevap ve
remediğim için ilâveten söylüyorum - bu Hükü
metlerin her zamanki amacı, bu millete hizmet 
olmuştur, hangi parti olursa olsun hizmet ol
muştur. Zaten onun dışında kaldığı gün, Hü-
kümetliğini kaybetmiştir. Onun içindir ki, biz 
kanunu bu anlayışla getirdik ve bu anlayışla 
da tahakkuk edeceğinden eminiz. Bu maddele
rin komisyonlardan geldiği şekilde kabulünü 
lütfedin. Tarih gösterecektir, hangimiz doğru 
yaptık hangimiz yanlış yaptık; ama biz vicda

nen emin olarak şunu söylüyoruz ki, biz doğru 
yoldayız ve imkânları az olan vatandaşlara bü
yük imkânlar getirme yolundayız. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ede

riz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Hayrettin Uysal, buyurunuz. 

C H. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Üniversiteler kanun tasarısının 6 ncı mad
desini görüşüyoruz. Gerçekte bu tasarı, şu elim
de bulunan Üniversiteler kanun tasarısı başlı
ğını taşıyan «Üniversite reform çalışma grubu» 
üyelerinin isimlerini de birinci sayfaya alan bu 
tasarıdan bugünkü noktaya gelmiştir. Bu re
form grubu üyelerinin çalıştığı bu tasarıyla, 
ıbugün karşımızda bulunan ve görüşmekte ol
duğumuz, 6 ncı maddesine kadar yardığımız, 
görüştüğümüz tasarı arasında büyük farklar 
vardır. 

Bunu niçin söylüyorum? Biraz önce burada 
konuşan sayın Hükümet üyesi arkadaşımız, Hü
kümetlerin bu tasarılar üzerinde devamlı ve 
birbirlerini tamamlayan, aynı görüşü kapsayan 
görüşler içerisinde bu tasarıları ele aldığını, ke
lime olarak tutamadım, fakat anlam olarak bu
nu ifade etmek istediler. 

12 Mart Hükümetleri Atatürkçü doğrultuda 
tasarı hazırlıyorlar ve adına Atatürk ilkelerini 
içerisine sindiren, Atatürk ilkeleri açısından 
muhtevalaşan bir reform tasarısı olduğu iddi-
asiyle hem basında, hem radyoda, hem çeşitli 
yayınlarla kamuoyuna bunu duyuruyorlar. Son
ra o 12 Mart Hükümetleri, Atatürk devrimle
rini ve Anayasaya bağlı hususları Hükümet ta
sarısından çıkarılma noktasına gelince rıza gös
teriyorlar. Bir kere Hükümetler arasındaki çe
lişki açık, belirgin. Buna da bir şey demiyoruz. 
Esasında o Hükümetlerin Atatürk adına hazır
lamış oldukları ve böyle iddia ettikleri tasarı
lar da zaten Atatürkçülüğü yansıtmıyordu. 

Şimdi Sayın Bakan: «Arkadaşlarımız, bü
yük bir hâdise gibi ortaya atıyorlar bu para 
meselesini» diyor. Boğaziçi Üniversitesine 5 000 
lira veriyor, istatistikler meydanda; bu istatistik
lere bakınız, orada kaç tane yoksul çocuğu 
var? 
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Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Kaç tane 
yoksul çocuğu olduğunu burada sayı olarak çı
karsın, bizde kaç tane yoksulun çocuğu oldu
ğunu kendisine sayı olarak çıkaralım. G-örecek-
tir ki, Boğaziçi Üniversitesinde yoksul çocuk
larının sayısı devede kulaktır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Tüy kalır, tüy. 
«HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, mesele sosyal adalet açısından ele 
almıyor deniliyor. Kapatılan ve devletleştirmen 
özel yüksek okullarda fakir çocuklar okuyordu. 
Neden okuyordu? Çoktu, çünkü üniversiteye gi
remiyordu. Üniversiteye giremiyordu; gündüz 
çalışıyor, o kazandığı parayla gece yüksek öğ
retim yapmak ihtiyacını duyuyordu. Üniversite 
'halk çocuklarına açık değildi... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Ama 
o zaman kıyametler koptu... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kop
tu tabiî, koptu tabiî... 

Niçin açamıyoruz üniversiteyi, yüksek okul
ları, yüksek bilim yurtlarını yoksul çocuklara, 
köylü .çocuklarına, halk çocuklarına1? Niçin... 
(A. P. sıralarından «ne zaman açılmadı» sesi) 

Ne zamanını sormadım beyefendi. Ne zaman 
yakaladıysak o zaman düzeltmeye çalışırız. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, 5 dakika dolmuş
tur, toparlayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ne za
man yakaladıysak o zaman düzeltmeye çalışı
rız. Geçmişin hesabı ayrı, bugünün hesabı ay
rı, geleceğin hesabı ayrıdır. Bunu böyle bilmek 
lâzım. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bunu bilir
seniz iyi. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Eh, 
öğretecek kadar biliyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lüt
fen madde üzerinde görüşün. Bir dakika geç
miştir, lütfen toparlayınız. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 
değerli arkadaşlarım, mesele bu. Orada yoksul 
halk çocukları, yoksul aile çocukları özel okul
lara gündüz çalışıp gece gidiyorlardı, gece ça
lışıp gündüz kısmına devam ediyorlardı ve böy
lelikle yüksek öğrenim yapmaya çalışıyorlardı. 

Şimdi bu tasarının 6 ncı maddesi Temel 
Eğitim kanunuyle birlikte . bağdaştırıldığı za-

I man, sosyal adalet sağlayacakmış? O sosyal 
I adaleti sağlayacak olsa, biz bu 6 ncı maddeye 

ve Temel Eğitim Kanunu tasarısının o maddesi
ne karşı çıkmayız. Sosyal adaleti sağlayamaya-

I cağı1 için karşı çıkıyoruz. 
I 7 , 5 - 8 milyon yurttaşın yaşadığı orman ve 
I orman içi köylerde yıllık aile başına düşen mil

lî gelir 994 lira. Orman Bakanlığının raportör-
I lüğünü yaptım Bütçede, önümüze getirdiler, 
I 994 lira mı dedim? Evet, yılda 994 lira dediler. 
I Orman Bakanlığının Bütçe ve Plân Komisyo-
I nunda basılı raporunda mevcuttur. 

I BAŞKAN — Sayın Uysal, 2 dakika geçmiş-
I tir, lütfen özetleyiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 
bir kısım belgeler de yazar, yılda bu kadar eli
ne para geçen insanların çocuğu - sosyal adalet 
ilkeleri kurulacak bu tasarı ile - yüksek öğretim 

I yapacak. Yapmaz. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Nasıl ya-

I par? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 

I Devletin... 
BAŞKAN —• Sayın Hayrettin Uysal, özetle

yiniz, rica ediyorum. Herkese sizin gibi müsa-
I maha etsek bu müzakere devam etmez, özetleyi-
I niz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ha... 
I Bu sistem değişikliği, bu bir sistem değişikliği. 

Yoksul halk çocuklarının aleyhine getirilen, eko
nomik mekanizmayla Türkiye'de ilişkisi olan, 
varlıklı çevrelerle ilişkisi olan, egemen güçler
le ilişkisi olan bir sistem. 

Hani söylüyordunuz, zenginin neyini alacak-
I tınız? Niçin alıyorsunuz zenginin parasını ve

riyorsunuz? Ne kadar çelişkiler, çelişkiler dün
yası. Hani zenginin parasını alacaksın, fakire 
vereceksin, iane ile okutacaksın. Niçin Devlet 
olarak okutmuyorsun. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — İane ne? Ver-
I gi alacak. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Dev
let olarak neye okutuyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, konuşmanız bit-
I mistir efendim. Lütfen özetleyin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Dev-
I let olarak niye okutmuyorsun? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Maraba-
I cılık... 
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BAYSiEîTlltN UYSAL (Devamla) — Sözü
nü söyleyecek olan sayın milletvekili arkadaş
larımın, burada sözünü söylerler, oradan ba-
ğırmazlar. 

BAŞKAN — O zaman siz de bitirin Sayın 
Uysal, 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bağır-
mazlar oradan. Sözünü söyleyecek olan arka
daşlar buradan söyler. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Fukara-
cılık edebiyatı yapıyorsun. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi 
gözlerimizi toparlıyorum. 

Bu sosyal adaleti getirmiyor. İşte hastane
ler... Bir önceki Bakan, ayda 750 lira geliri olan 
Türkiye ortalamasına göre yoksuldur dedi. Son
raki bir Sağlık Bakanı, başhekimlerin kararına 
göre yoksulluk yargısı verilecek dedi. İki çe
lişki. 
. SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Hastanede yine zenginler yatıyor. 
; HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İşte 
'bu da böyle olacak. Sosyal adalet ilkesi bura
da tamamıyle ortadan kalkıyor, yok oluyor. 
Yoksul halk çocukları okumayacak, okutulmak 
istenilmiyor, bu tasarı ile ve bundan önceki ta-
sarıyle. 

ıSaygılar sunarım. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Marabacı-

lık... Fukara edebiyatı... 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Eroğan, buyurunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Akim 
eriyorsa kürsüden söylersin. 

FUAT AZMoĞLU (Kütahya) — Sen ne ile 
okudun? 

HAYRETTİN UYSAL (iSakarya) — Ben 
Devlet tarafından okutuldum. (A. P. sıraların
dan «Ya...» şeşleri.) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurunuz siz. 
D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN 

.(İstan/bul) ~• ,Saym Başkan, sayın milletve-
kileri; kanunun çabujk çıkması için bâzı arka
daşlar telaş gösteriyorlar, yersiz. Biraz evvel 
yaptığım konuşmada D. P. nin yüksek öğrenimin 

. paralı yapılmasına şiddetle karşı olduğunu söy
ledim, buna cevap veren ve tasarıyı savunan 
sayın Komisyon Başkanı; «Asıl reform niteli
ğinde olan hüküm budur» dediler. Eğer bun

dan ibaretse yazık, koskaca bir cilt halini al
mış Üniversite Reform Kanunu kâğıdına da 
yazık, sarf edilen mesaiye de yazık. Bir mad
de ise bir kanunla gelir geçerdi bu iş. Sayın Baş
kan arkadan Sayın Millî Eğitim Bakanına vekâle
ten mi, izafeten mi yahut Hükümet adına mı çı
kan sayın Bakan, esefle diyemeyeceğim say
gım söbdbiyle ama üzüntü i]e karşılamak mec
buriyetinde olduğum bir konuşma yaptılar. 
Dediler ki; «Bu müdafaaların ardında kendi 
çocuklarının tahsilleri için verecekleri beş bin 
liradan kaçma.» 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK — Ben sizin için söylemedim. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Bu Parlâ
mento üyelerine bir taandır, reddediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Bakan yine* 
buyurdular ki; «Biz paralılardan alacağız, pa
rasızların okumasını sağlayacağız.» Demek ki, 
Hükümet olarak bâzı fakir çocuklarının oku
yamadıklarını müdrijkler. Tedvin bu 'mu? Ted-
hir bu mu? Bütçenizi ona göre tanzim eder
siniz, kredileri, bursları artırırsınız ama oku
ma imkânını zor temin edenden yeni bir zorluk 
çıkarmak suretiyle okumasını gayrimümkün 
kılacak bir para tahsili yoluna gidemezsiniz. 
Komisyon Başkanı dediler ki ; «Efendim yö
netmelikler yapılacak.» Biraz evvel misal verdim, 
o devirde büyük para sayılırdı valinin aldığı 
aylık. «Vali çocuklarının fakrühal mazbatası 
ile üniversiteye geldiklerini gördük» dedim. O 
zamanda yönetmelik vardı. Beyler birbirimize 
inandırıcı şeyler söyleyelim, inanmayacağımız 
şeylerle bir kanunun müdafaası yoluna gitme-
yel'im. Şunu açıkça belirteyim ki, burada ha
kikaten okuma isteği ile kıvranan çocuklar bu 
parayı ödeyememeleri yüzünden dışarıda kala
caklardır. Bu dışarıda kalanlar sokafk hare
ketlerine karışmak medburiyetinde kalacak
lardır Yeni sokafk harektlerine sebebolacak-
lardır. Sayın Bakan dedi ki ; «Tarih göstere
cektir.» Bunu da tarih gösterecektir ama geç 
kalmış olacağız. Tarih her şeyi gösteriyor 
ama hep gecikmiş oluyoruz. Çok şey söylen
miş, çok şey dinlenmiş fakat neticede «Ah 
keşke dinlemiş olsa idim» le geçirmiştir. Eski 
Bütçe Plân Komisyonu üyesi sayın şimdi Ba
kan Nuri Bayar oradan galiba bana biraz 
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lâf atmak niyetinde, paralıdan alınacak, pa
rasızdan alınacak. Biliyoruz bunu anladık 
ama bunda tutacağınız ölçü, sarf edeceğiniz 
gayret boş ve yetersiz olacaktır. Bunu böyle geti
receğinize şu vergi tahsilatındaki kaçakları önle
yici tedbirler alsanız, bütçenizi biraz daha kuv
vetli yapsanız, hele hele dövizlerimiz arttı, 
arttı, arttı diye gök kubbeye erecek zirveye 
ulaştığını söylediğiniz bu dövizleri yatırıma 
harcayıp ta birtakım işler yapıp Devleti zen
ginleştirme -yoluna gitseniz, oradan tahsil ede
ceğiniz paralarla bu fukara çocuklarını okut
ma yoluna gitseniz olmaz mı? Ama illâ ki, 
ben söyledim madem ki, ben yazdım, yazar ah
fat nâ kâfi iddiasıyle ben söyledim bu ola
caktır sözüne bağlanıp müspet olmayan bir 
yolu mutlaka götüreceğim, mutlaka bitirece
ğim iddiasıyle ortada kalmak hayırlı bir şey 
olmayacaktır. Tekrar ediyorum D. P. olarak 
hiçbir art fikrimiz yok. Sadece fakir çocuk
larının okuyamayacağı ve dışarıda kalan bu 
çocukların memleket için yeni bir hadiseler 
mihveri olacağı noktasında, fikrindeyiz. D. P. 
olarak bu paralı öğrenimin şiddetle ve tekrar 
karşısındayız. Sayrgılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ero-
ğaır. 

Buyurun Sayın Hilmi-İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan tasa
rının 6 ncı maddesi üzerindeki şahsî görüşleri
mi ben de kısaca arz etmek için söz aldım. 

Yüksek öğretim Kurulunun görev ve yetki
lerini sıralayan bu maddenin bilhassa a, b ve c 
bentlerinde tadat edilen görevleri olumlu ola
rak karşılıyoruz. Yüksek öğretim Kurulunun 
bilhassa ihtisas, bilim yönünden yapılacak işle
ri kıymetlendirmesi bakımından bilhassa yeni 
açılacak öğretim müesseselerini ya da genişle
yecek olanlar hakkında bunların fikirlerine mü
racaat etmesini biz yerinde görüyoruz. Ayrıca 
öteden beri üniversiteden istediğimiz kanun ve 
tüzük tadillerine dair fikirlerinin bir ay içinde 
bu kanun tasarısı ile Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmesi meselesini de yine yerinde görü
yoruz. Bunun da ötesinde yüzbin ve üzerinde 
bulunan lise mezunlarının bilhassa yüksek tah
sil yapma arzularını üniversitelerin ve yüksek 
öğretim müesseselerinin kâfi olmaması yüzün-
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den açıkta kalmış olması keyfiyetini de ayrı bir 
problem olarak kabul ediyoruz. Yalnız benden 
önce konuşan arkadaşlarımızın da temas ettik
leri gibi bilhassa ücretli yüksek öğretim mese
lesini kabul etmek mümkün değildir. Herşeyden 
evvel millî eğitim politikasını yeniden ele al
mak durumundayız ve bunu ilk, orta ve lise du
rumunda olan gençler üzerinde ayarlamak zo
rundayız. Eğer biz orta sanat okullarını, teknik 
okulları yaygın hale getirmek suretiyle Üçün
cü ve Dördüncü Beş Yıllık Plânlara göre ayar
lamayacak olur isek, yarm, sayılar bugün yüz 
bin olarak kabul edilenler, iki yüz bini bula
cak ve bunların belkide 1/4'ü üniversiteye gi
recek, 3/4'ü yine dışarıda kalacaktır. Bu ba
kımdan, meseleyi kökünden ele almadan, sade
ce ve sadece sosyal adalet açısı altında müta
lâa etmek suretiyle paralı eğitime ve öğretime 
gitmek, Devletin kabul ettiği sosyal adalet il
kesine, öğretim ve eğitimdeki fırsat eşittliği il
kelerine aykırıdır. Bunun yollan kanaatimize 
göre başkadır. Bugün bile, üniversitede okuyan 
1.3 bin ile 17 bin arasındaki öğrencilerin dışın
da, 70 - 80 bin lise mezunu açıkta bulunmakta
dır ve üniversitede bulunan öğrencilerimizin 
içerisinde oldukça fakir olan kişilerin çoğu ilk, 
orta ve liseyi binbir güçlükle tamamladıktan 
sonra üniversiteye gelmişlerdir. Üniversitede en 
büyük sorun; burs, kredi, yurt meselesi ve ki
tap meselesi olmuştur. Bunları halledemeyen 
Devlet ve o Devlet içinde yer alan Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Hükümetler, millî eğitim politika
sının, sadece ücret almak suretiyle halledilece
ği inancında iseler, bunu büyük bir hata ola
rak nitelemek lâzımdır. 

Bu itibarla Devletin her şeyden evvel... 
BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen toparlayın 

efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyo-

yorum efendim. 

Her şeyden evvel, öğrencileri, gençliği, (üni
versite gençliğini) bilim anlayışı içinde milli
yetçi ve tarih şuuruna sahip olarak yetiştirmek 
istiyorsak, yarını düşünme endişesinden bu öğ
rencileri kurtarmamız gerekir. Yoksa, bu ka
nunlar, sadece şekilde ibaret olarak kalmaya 
mahkum olur. 

Bu bakımdan, vergi adaletini sağlamak ve 
çeşitli imkânlar yaratmak suretiyle Devlet va-
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tandaşa ©kuma imkânlaTuaı bizzat vermek zo> 
rıua4<a4ır. Millî gelirden yıllık (bâzı arkadaşla
rım &OOJira dediler) 300 lirayı alamayan orman 
içinde yaşayan köylülerin^ 300 lirayı temin ede
meyen vatandaşların senede 3- 000 lira vermesi 
dfe mümkün- değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın İşgü
zar. 

Saym Hüsamettin Başer, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN" BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Üniversite Reform Kanununun en önemli 
maddelerinden birini görüşüyoruz. 6 ncr mad
de, 4 ve 5 nei maddelerle birlikte bir bütündür. 
Bu madde Yüksek öğretim Kurulunu getiriyor. 
Bunun görev ve yetkisi nedir? Burada gayet 
sarih olarak saymış. Bugün üniversitelerimize, 
yüksek okullarımıza bakınız, hepsi büyük şe
hirlerde; Ankara, İstanbul, İzmir. Fakat, Yük
sek öğretim Kurulu, Hükümet, Plânlama elele 
vererek memleketin gerçek isteklerine göre den
geli bir Öğretim dağıtsınlar diye bu madde ted
vin edilmiştir. Bu bakımdan, maddenin ağırlı
ğı bir tarafa bırakılarak diğer bir noktaya ge
çiliyor. 

§umı söyleyelim ki, Türkiye'de okuyan ço
c u k a : Orta halli ve fakir ailelerin çocuklarıdır. 
Zenğm çocukları okumaz. Neden okumaz? Ba
basının servetine güvenir de okumaz. Sosyetenin 
çocukları okumaz. Çünkü; anası babası her gün 
şurada buradadır; kendisi de onun peşinde gi
der. Bu bakımdan Türkiye'de orta halli ve fa
kir aile çocukları okur ve okuması da, sırf Tür
kiye'de okunarak hayat kazanmanın diğer mes
lek dallarına göre en kolay yol olmasındandır. 
Bu bakımdan bunların üzerinde uzun uzadıya 
münakaşa yersizdir ve dünyanın hiçbir yerinde 
Türkiye'deki gibi bedava tahsil de yoktur. Evet, 
bugün Hükümet evvelâ üniversiteden başla
mıştır. Belki kademe kademe bunu ilerletebilir. 

İkincisi, maddeye göre, üniversitelerin açı
lacağı, yüksek öğretimin açılacağı yerler, ön
ceden 4 ncü maddeye göre, Millî Eğitim Baka
nının da iştirakiyle yurt sathına dengeli bir şe
kilde dağıtılacaktır. 

Üçüncüsü, üniversiteler ve orta dereceli okul
larla ilgili olarak gelecek kanun tasarısı üze
rinde Yüksek öğretim Kurulunun mütalâası 
alınacak ki, bu da yerinde. 

\ Dördüncüsü ve. en önemlisi, memleketimizde 
; fazla talebenin okuyabilmesi için; gıce öğrear-
; mi açıiaeak. Geee öğrenimi kir bir nevi çift öğ*-

retime gidilmeyi getiriyor. 
Beşincisi, hangi öğretim dalında memleketini 

ihtiyacı varsa, bu kurul öğretimi oraya doğru 
kaydıracak. 

Görüyorsunuz ki, cidden bu 6 neı madde 
memlekete, öğretime yeni bir sistem getirmek
tedir. Aynen çıkmasında fayda vardır. 

Saygılar sunarım. * 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hüsa
mettin Başer. 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Üniversite Kanun tasarısının 6 ncı madde

sinde mündemiç olan Yüksek öğretim Kurulu
nun görev ve yetkileri münasebetiyle muhale
fete mensup bâzı arkadaşlar tarafından burada 
iki fikir dile getirilmektedir. Bunlardan biri; 
muhalefet, Hükümette ve Hükümeti teşkil eden 
A. P. ve C. G. P.'ne siz kanunları çabuk çıkarı
yorsunuz diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, burası Yüce Türk 
milletini temsil eden T. B. M. M.'dir. Burada, 
millet hayrına ve millet yararına, elbette Hükü
met ve Yüce Parlâmentoyu teşkil eden (muva-
fıkıyla muhalefetiyle) saym üyeler tarafından 
kanunlar yapılır. Biz, milletin ihtiyacı olan ka
nunları yapmaya çalışıyoruz. Onların beyan et
tiği gibi geçiştirmeye, süratleştirmeye değil. Bu 
bir. 

Burada kanun yapılır. Kanunu yalnız iktida
ra mensup partiler yapmaz. Muhalefet partileri 
de varlıklarıyle buna fikren iştirak ederler, nö
bet tutarak; Meclisi boykot ederek değil de, 
fikren bütün mevcutlarıyla, iktidar partileri gi
bi Parlâmentoya iştirak ederler, T. B. M. M,'ni 
teşkil ederler; fikirlerini söylerler, kanuna gü
zel katüılarını yaparlar; biz de kabul ederiz ve
ya Meclisin ekseriyetinin fikrine tabi olur. 

İkinci fikre gelince; yalnız ve yalnız propa
ganda olsun düşüncesi ile, sanki Hükümet, san
ki Hükümeti teşkil eden A. P. ve C. G. P., sos
yal adaleti istemiyormuş da, yalnız onlar isti
yormuş gibi beyanda bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Yüce Millet 
Meclisinin çatısı altında bugün ve bundan son-
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pft geleesk ^HüMBftetl^üp sayan Millî.Eğitim. Ba-
Kaniimam d* l^â^^buy-urdukları gibi, hiçbir [ 
paftiv: lalçbir iktî&ar, hiçbir Hükümet,.. 

, SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Hangi Millî Eğitim Bakanı Tosyalı t 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Millî Eği
tim. Bakanını temsilen Sayın Ulaştırma Baka
nı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) —Hiçbir Hü
kümet millete rağmen, iktidar olamaz, eğer gü
cünü milletten ve parlâmentodan almazsa. 

Bir arkadaşımız burada beyan etti : «Zama
nın fitarihinde, valilerin çocukları fakirlik maz-
batasıyle üniversitelerde okudu» dedi. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Doğru söylüyor. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hayır, ar
kadaşlar; milletten "gelenlerin milletle birlikte, 
millet için iktidar yaptığı zamanlarda, yani de
mokratik devirde böyle şeyler olamaz, böyle 
şeyler olamaz. 

Binaenaleyh, biz Hükümet olarak da, Hükü-' 
me.ti teşkil eden partiler olarak da en az kendi
leri kadar ve hattâ kendilerinden çok daha faz-
lasıyle sosyal adaletçiyiz; iktisadî kalkınmayı 
sosyal kalkınma ile birlikte yürütmek cabası 
içindeyiz. Sırf propaganda maksadıyle milleti 
aldatmak için bu kürsüleri işgal etmek doğru 
değildir. Biz sosyal adaleti temin için, zengin 
çocuğundan para alalım da daha çok adette fa
kir çocuğunu okutalım, daha çok adette fakir 
çocuğuna burs temin edelim, daha çok adette 
yurt temin edelim, daha çok adette uzun vadeli 
kredi verelim çabası içindeyiz. Bu Üniversite 
Kanununa bu madde bunun için konmuştur. 
Eğer, bunu istemiyorsanız siz sosyal adaleti is
temiyorsunuz demektir. Memlekete bu hususu 
açıkça ilân, ediyorum. Biz sosyal adaleti temine 
çalışıyoruz, siz sözünü ediyorsunuz; biz hakika
tini tecelli.ettirmeye çalışıyoruz. 

Saygılar sunarım. Maddenin aynen geçmesi 
uygundur. 

' (BAŞİCAN — Efendim, 6 kişi konuşmuştur; 
kifayet vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan maddeye dair konuşma-

larm kifayetini dilerim, 
Adıyaman. 

Zeki Adıyaman. 

MEMMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Sayın Başkan, yeterlik aleyhinde söz istiyorum; 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bir garabet teşkil etmez, demokratik usul

lerin parlâmento cereyanında makesini bulma
sı için bir arkadaşım kifayeti müzakere hakkın
da takrir verir, bendeniz de yüksek huzurları
nızda bu takririn aleyhinde bulunmak isterim. 
Bunun bir sebebi var; çünkü, gelip burada ko
nuşan milletvekili arkadaşlarımız hüsnüniyetle 
birtakım şeyler söylerler. Ben hukukçu deği
lim; bu kürsüye de.sık sık çıkmak istemem; fa
kat bir maarifçi olarak, hele bir arkadaş olarak 
benim sözlerimi lütfen kabul buyursun; bu tak
ririn aleyhinde konuşuyorum; çünkü aneak o 
zaman cevap verebilmek imkânını bulacağım. 
Çünkü, Bingöl'de halef selef maarif müdürlü
ğü yapmışız. Onun ıstırabı ne ise bendenizin 
de ıstıralbı odur; ama millî eğitim temel felse
fesini nereden alıp nereye kadar götürüyoruz 
ve nasıl çaba sarf ediyoruz; bunun burada bip 
nebze de bendeniz tarafından izahı lâzım geli
yor. 

Ben sizden rica ediyorum, mümkün olduğu 
takdirde bu takrir reddedilsin, bendeniz de bir
kaç. cümle sarf edeyim. 

Bu hususu rica ediyorum, saygılarımı sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sıddık 
Aydar. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. (Oylama esnasında G. H. P. sıraların
dan ayağa kalkmalar, «Saym Başkan, Sayın 
Baçkan.;» sesleri.) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Başkan mısınız, nesiniz beyefendi? 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Başkan, vazifenizi yapınız. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karalhisar) 
— Oylaman önce ayağa kalktık. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka... Oylamadan önce birbirinizden habersiz ol
duğunuz için altınız değil, üçünüz ayağa kalk
mıştı; tescil ediyorum. Eğe t altı kişi burada 
örgütlenip birbirinizle bir bağ kurduysaydmız, 
altı kişiyi görecektim. Tescil ediyorum, üç ki
şiydi. Teessüf ederim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— No hakkınız var 'bunu söylemeye. (C. II. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —. Sizi de temsil ediyorum, parti
nizi de, 450 kişiyi de... Lütfen böyle konuşma
yınız. 

„ (C. H. P. sıralarından Sakarya milletvekil
leri Hayrettin Uysal, Barlbaros Turgut Boztepe, 
Artvin Milletvekili Abdullah Naci Budak, Ma
nisa Milletvekili Mustafa Ok, Trabzon Milletve
kili Mehmet Arslantürk, Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun ayakta itirazları.) 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
Kâtiplerine sor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, lüt
fen oturunuz yerinize. Üç kişiydiniz, şimdi altı 
kişisiniz. Oturunuz yerinize. Ne istiyorsunuz? 
Lütfedin, buyurun. Altı kişi, buyurun şimdi; ne 
istiyorsunuz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Yoklama yapın. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) -— Sizin gözünüz öbür tarafta. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
Yalnız, üç kişi olarak kalkıp da, «Beş kişi

yiz, altı kişiyiz» demeyin bir daiha. (Gürültü
ler.) 

Ben size bir ders vereceğim; altınıza. Baş
kan olarak, Meclisi temsilen iki kelime söyle-
yeeeğim,lütfcn oturunuz. 

Bu memlekette demokrasi ve demokratik 
parlamenterimizin iki unsuru vardır. Bunlar
dan birincisi Meclisin Hükümeti düşürmesi, 
ikincisi de, Meclis vazifesini suiistimal ederse 
Reisicumhurun Meclisi feshetmesidir. Bunun 
dışında 450 .milletvekilinin, kanun yapma tek
niği bakımından, kanım yapma vazifesi vardır. 
Bunu söylemedim size, ama üç kişinin söyledi
ğini size ihtar ediyorum. Türk demokrasisinde 
değil, 1215'ten beri dünya demokrasisinde bu 

iki unsur vardır. Felsefede de, siyasî tarihte de 
bu iki unsur vardır. Ben ders vermek için bunu 
bu altı kişiye söyledim. Bu hakkı da kendimde 
görüyorum. 

MEHMET iSEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Yoklama istemek yok mu kanunda Sayın 
Başkan ? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, şimdi yoklama 
yapıyoruz. 

Rica ediyorum, her zaman böyle ulu orta 
altı kişi... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSA DOĞAN (Kare) — Oylamaya geçil
di Sayın Başkan. («Yeterlik önergesi oylandı» 
sesleri.) 

••BAŞKAN :— önergeleri okutuyorum efen
dim, yeterlik oylanmıştır. 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
Oylanmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylandı efendim, üç kişiyken 
oylandı. Oylandı, onun için konuşmamı yap
tım. Üç. kişiyken oyladım, şimdi önergeleri 
okutuyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Yoklama yap
tıracaktınız Sayın Balkan. Demokraside bu var 
mı 1 Çok garip oluyor. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteelr kanunu tasarısının 6 ncı mad

desinin (a) bendinin Hükümet tasarısındaki 
metne uygun olarak aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

(Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Madde 6. — a) Yüksek öğretim alanında 
yeni kurumlar açılması mevcutların geliştiril
mesi ,insangücü ihtiyaçlarının karşılanması 
yatırımların ve kaynakların etkili bir şekilde 
kullanılması, yüksek öğretim alanının muhtaç 
olduğu öğretim ve araştırma elemanlarını yurt 
içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa 
ve uzun vadeli plânlar hazırlamak. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin (ç) fıkrasının 

kaldırılmasına ve üniversitelerin üniversite olu-
şımdaki yüksek dereceli okullara akademik 
yönden yapabilecekleri yardımların düzenlenip 
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gerçekleştirilmesi üniversiteler arası kurulca ya
pılır» şeklinde 9 ncu maddeye monte edilmesi
ni öneririm. 

kaygılarımla, 
Trabzon 

Mehmet Arslantürk 

Madde 6. — f) Yüksek öğretim kurumla
rının öğrencilerinden alınacak harçlar konu
sunda gerekli esasları tespit etmek ve denkliği 
sağlamak; 

(Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesinin (f) fıkrasının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Doç. Dr. Celâl 'Sungur 

f) . yüksek öğretim kurumlarının eğitim, 
öğretim, sömestir sayı ve süreleri konusunda 
gerekli esasları* tespit ederek denkliği sağlamak 
ve öğrencilerden alınacak ücret ve harçlarla il
gili hususlarda' prensip kararları almak. 

iSayıh ""Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Üniversiteler kanunu ta

sarısının 6 ncı maddesinin (f) fıkrasındaki «üc
ret» sözünün metinden çıkarılmasmıı arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon Erzurum 
Necati Çakıroğlu " Rasim Cinisli • 

BAŞKAN — Efendim, önergeler okunmuş
tur... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın 
Başkan, usul hakkında bir maruzatım olacak.' 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Şu deği
şiklik önergelerini verenler, aylardır Yüksek 
Parlâmentoyu çalışmaktan alıkoymak isteyen
lerdir. 

BAŞKAN — Usul hakkında değildir, rica 
ediyorum. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Efendim, 
bakınız, şimdi «Ekseriyet yok, diyorlar... 

BAŞKAN — Raca ediyorum, oturunuz efen
dim, söz vermiyorum. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Önerge
leri nasıl verililer1? Ekseriyet yoksa, önergeleri
ni verenler... 

BAŞKAN —• Efendim, önergeler okıınımuş-
tur, aykırılık derecesine göre Sayın Hayret
tin UysaPm önergesini oylayacağım. 

Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ahkam) _ Katılmıyoruz 
Saym Başkan. (C. H. P. sıralarından ekseri
yet yok sesleri)' 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 6 ncı mad

desinin (ç) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

iSakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 6. — ç), Üniversitelerin, üniversite
ler dışındaki yüksek dereceli okullara akade
mik yönden yapabilecekleri yardımların düzen
lenip gerçekleştirilmesini üniversiteler arası 
kurula önermek; 

ISayın Başkanlığa 
Madde 6'nm (ç) fıkrasının aşağıdaki şekil-

'de değiştirmeyi arz ve teklif ederim.' 
Yozgat 

Doç, Dr. Celâl Sungur 

«ç) Üniversitelerin üniversite dışındaki 
yüksek dereceli okullara akademik yönden ya
pabilecekleri yardımların düzenlenip gerçek
leştirilmesini üniversiteler arası kurula öner
mek ;i»i 

ISaym Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 6 ncı mad

desinin (f) bendinin aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

iSakarya 
Hayrettin Uysal 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKjAN — Efendim, beş kişi ekseriyet ol
madığım ifade etmektedir. Saym Süleyman 
Mutlu, Sayın Hayrettin Uysal, Sayıın Mehmet 
ıSeydibeyoğlu, Saym Mustafa Ok, Saym Bar
baros Turgut Boztepe... 

Ad o!kumak suretiyle yoklama yapılacak
tır. 

(Yoklama yapıldı) 
MUSTAFA FEYZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 

Saym Başkan, Hesapları İnceleme Komisyonu
nun 11 üyesi İstanbul'da görevlidir, yazıyla 
Başkanlığınıza MldİTİlmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — îstan-
buldaki Komisyon dâhil edilemez Sayın Baş
kan. 

MUSTAFA OK (-Manisa) — Yoklama bit
ti mi, oylamayı kapattınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Kapattık efendim, sonradan 
gelenleri sayıyorum. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Açıkça söylemediniz de bedii olmadı. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmjiştiJr efen
dim... 

Efendim, çoğunluğumuz yoktur.. (A. P. sı
ralarımdan; «Kaç 'kişi var?» sesleri) 

BAŞKANf — 215 kişi var efendim,-
Birleşimi, 5 Haziran 1973 Salı günü saat 

15,O0'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kaîpajııma saaıti : 18,1*7 

»>»<! *.<.... 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü 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 neı maddelerinin değiştiril
mesine v« 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 neu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydm Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 wci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanım teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici 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 Dağdasın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İlhami Ertem'in, Taran Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tanm ve Plân ko
misyonlarındın seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

X 5. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 5 •. 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanım ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma 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 Geçici Komisyon ra-

(X) Ayık oya sunulacak işleri göattrir. 



poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

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 kamun töklifi 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 İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl 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 İhtiyat 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. — 7.126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'c 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye! 
Vilâyal Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakikında kanun teklifi ve İçişleri '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 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
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 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfilkoğlu 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, 21 .6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli 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. — İstanbul 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 İstanbul Üyesi Rifat öz-
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 kar ı -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 Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka-



nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 

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 456 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 Arslan 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 ncı 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 re 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) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
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 Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi . îşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan 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 mimi etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma talihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Görün 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. — İstanbul 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'ın özel affına dair kanun tasarısı ve Ada-
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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 öze) 
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, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağirtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmaaoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Balh'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 G-iresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'ın 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat ÖKtüı^kçıine'nin, Toptancı halleri kanun 

teikliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi 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 C. 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-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 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 ek 
ve 78% 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'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. Sayısı : 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; 
0. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

42. — Gayrimenkul Eski Eserler 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 Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mee-
lisî, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . T l . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile. 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/52) (M. Meclisi S. Sayısı : 883 ve 883'e 
1. nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) (Dağıt
ma tarihleri 15 . 5 .1973, 31 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - 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 İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
\-e 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 
komisyonlarmdan seçilen 7'şer 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 Ocak-
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 kanun 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 Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
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 . G . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlıı, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'rıin, aynı kanunun bâzı maddelerinin 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 ne'i maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka 
uun 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 : 731) (Dağıtma ta 
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri 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 celal ler
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, 
LlO'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 sayıb 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 İçişleri, 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 İçişleri 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 kanım tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik ka.nun 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 v€ 
751'e L nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 . 12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'ın 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 ncü 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 ncü 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 .1972 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 nci 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 Önadını ve 12 arkadaşının, Sermaye pi

yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun İrk 
lit'i ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon rapora (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

"24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir 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 içişleri 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) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
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 Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyuıkören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
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 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.. 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
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 çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e İ nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu ALim Gümüş'ün 
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) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' 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'm ölüm 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 l l l ' d e 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, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğuuı]u Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nei 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 
S^yüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek). (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri 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 Mamurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezalan kanunu tasarısı ve 
tçişleri, 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 izmir 
Cîedid 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 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
«dilen 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 Odaları 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 Milletvekili Şükrü Akkan'un, 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. — Başatoğlu, 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 istatistik 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 ibağlanmıası hakkında 
kanun tasarısı ve Maıliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 
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X 57. — Türkiye Cumhuriyetli Hükümetli üe 
Hölaoda Krallik Hükümeti aratsunda Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmjasının uygum 
(bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporJam 
(1/678) (S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yalbancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kamımın 5 nci 
(maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komıis-
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 216 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı 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'ın ölüm cezasına 
çarptırılması haJkkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subay evleri 
3,5 iblok B - 16'da oturan Rahımi 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 raporu (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 Eyüboğiu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterelk 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 eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
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 Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. —- Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma 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 değiştirilmesi 
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) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve içişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ' ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

72. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973): 

74. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve İşleyişi, Görev ve yetkileri ve yargılama 
usulleri hakkında kanun tasarısı ve Anayasa. 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 
üyeden kurulu 114 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/831) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973) 

75. —• Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
f a Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
ITrfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1973) (S. Sayısı : 892) 

76. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta-
rimleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 77. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile , 
İstanbul Milletvekili Kâzım özekc'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

78. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

(Millet Meclisi 120 nci Birleşim) 




