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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar, Ça
lışma Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nuri Bayar'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 'tezkere
si Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Üniversiteler kanunu tasarısı (1/622) (S. 
Sayısı : 889) nm maddeleri üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Teklifler 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve. 

5 arkadaşının, 775 sayılı Gecekondu Kanunun
dan sonra yapılan izinsiz inşaatların yıktırıl-
maması ve kamu hizmetlerinden yararlanma
ları hakkında kanun teklifi (2/898) (İçişleri, 
İmar ve İskân, Adalet ve Plân komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa ek bir madde eklenmesin'e dair ka
nun tejklifi (2/899) (Çalışma v e Plân komis
yonlarına)1 

Tezkereler 
3. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-

vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1078) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

' Komisyona.) 
4. — Denizli Milletvekili M. Emin Durul'un, 

yasama dokunulmazlığının kaldırlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/1079) (Ana-

îstem üzerine yapılan yoklama sonucunda 
Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıldı
ğından; 

5 . 6 . 1973 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak ""üzere Birleşime saat 18,17'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba§kanvekili „ Sivas 

Abdülkadir Kermooğlu Enver Akova 
Kâtip 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınur 

II. — GELEN KÂĞITLAR N KÂĞITLAR 

yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona.) 

Raporlar 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 
Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan 
Kültür Anlaşmasının uygun bulunduğna dair 

» kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/688) (S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 
(GÜNDEME) 

6. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm, eklenmesi hakkında kanun tasarıs ve C. 
Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm 22 . 11 1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 
50 nci madesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklif ve Gençlik ve Spor ve Plân komis
yonları raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 
900) (Dağıtma tarih : 4 . 6 . 1973) (GÜN
DEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 — 

BAŞKAN — BaşkamvEkili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), M. Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 121 ııci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Genel Kurulumuzda 297 sayın 

milletvekilinin bulunduğu anlaşılmıştır. 
Gündeme geçiyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Üniversiteler kanun tasarı
sının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerini almış bulu
nuyorlar. 

6 neı madde üzerindeki müzakerler sonuç
lanmış ve sayın milletvekilleri tarafından veril
miş bulunan önergeler Genel Kurula arz edil
miş bulunmaktadır. 

Önergeler işleme konulacağı esnada, Genel 
Kurulda çoğunluk bulunmadığı ifade edilmiş 
ve önergeler işlem görmcjksizin birleşim inkita 
uğramış'bulunmaktadır. 

Bu sebeple kaldığı yerden devam ediyoruz. 
Sayın Hayrettin Uysal tarafından verilmiş 

bulunan önergeyi okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Üniversiteler kanunu tasarısının 6 ncı mad
desinin (a) bendinin Hükümet tasarısındaki 
metne uygun olarak aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 6. — a) Yüksek öğretim alanında 
yeni kurumlar açılması, mevcutların geliştiril
mesi, insangücü ihraç lar ın ın karşılanması ya
tırımların ve kaynakların etkili bir şekilde kul

lanılması, yüksek öğretim alanının muhtacol-
dıığu öğretim ve araştırma elemanlarının yurt 
içndc ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve 
uzun vadeli plânlar hazırlamak; 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YİLMAZ (Ankara) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

(1) 889 S. Saydı basmaııazı 22 . 5 . 1973 
tarihli 113" ucil Birleşim tutanağının sonuna 
eklidir. . 

ULAŞTIRMA BAKANİ VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHTTTİN ÖZ
BEK (O. Senatosu Cumhurbaşkanıca S. Ü.) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet veril
miş bulunan önergeye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate* alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Arslantürk tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 6 noı maddesinin «ç» fıkrasının 

kaldırılmasını ve «Üniversitelerin, ün i vere it e) 
dışındaki yüksek dereceli okullara akademik 
yönden yapabilecekleri yardımların düzenlenip 
gerçekleştirilmesi Üniversitelerarası Kurulca 
yapılır» şeklinde 9 ncu maddeye monte edilme
sini öneririm. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Mehmet Arslantürk 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, şayet bu maddeden -kaldırılıp 9 ncu 
madedeye getirildiği takdirde tasarının tümü 
üzerinde bir ahenksizlik doğacaktır. Bu madde 
diğer madde ile bir ahenk halindedir. Bu ba
kımdan katılmaya maddeten imkân yoktur. 
Teknik imkânsızlık vardır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ

TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Aynı gerkçe ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mama sebeplerini gerekçeli olarak izah etmiş 
bulunuyorlar. 

Sayın Arslantürk, Önergenizi kısaca izah 
etmek üzere buyurnuz efendim. 

MEHMET ASLANTÜRK (Trabzon) — Sa
yın Başkan, değerli 'arkadaşlarını; 

Yüksek: Öğretim, Kurulu her halükârda üni
versite dışı bir kuruluştur ve öyle olmalıdır. Bu 
nedenle YÖK'e verilecek yetkiler, hiçbir zaman 
üniversitelerin bilimsel yönetimine ve bilim
sel çalışmalarındaki özgürlüğüne karışmaya 
olanak verecek niteli'kte olmamalıdır. Üniver
site 'dışı bir 'kuruluş olan YÖK'e ancak pH an
lama ve koordinasyon görevleri verilebilir. 
YÖK'e üniversitenin yönetimine ve bilimsel ça
lışmalarına ilişkin kararlar almak yetkisi ta
nınırsa, Anayasanın .130 nci maddesine aykırı 
bir hüküm getirilmiş olur. 

Tasarının (ç) fıkrasına dikkat ediHlrse, 
YÖK'e, üniversitelerin yüksek 'dereceli okul
lara akademik yönden nıe yolda yardım ede
ceğini tespit etmek ve gereğini istemek yetki-
Heri verlll'miş bulunuyor. Böylece bir üniversite 
kurumunun olanakları elvermese bile, belli bir 
yü'ksek okula akademik yardım yapmaya zor
lanabilecek demektir. Üniversiteniln bilimsel 
özerkliği, üniversite dışı bir 'kuruluş olan YÖK' 
le paylaşılmış oluyor dermektir. Özetle karar 
yetklUi, üniversite dışı bir kuruluşa verilm% 
oluyor ki, zanmımca bu Anayasanın 120 ııcii 
maddesiyle çelişir.. 

Onun yanında, üniversitelerin yeni kurulan 
üniversitelere ne yolda yardım 'edeceği, tasa
rının 43 ve 48 nci maddelerinde ve öğretim 

üyesi yardımı da 46 ncı maddede ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle yardım ede 
cek üniversitenin zor duruma düşmesi! 'tehlike
si ve öğretim üyesi yardımının poıliti'k neden
lerle bas'kı vasıtası olabileceği »kuşkusu orta
dan kaldırılmıştır. Bizim arzumuz, aynı tutum 
yüksek dereceli okullara akademik yönden 
yardımda da söz konusu olmalı ve bu yardım 
Üniversitelerarası Kurula bırakılmalıdır. 

'Muhterem arkadaşlarım; bir üniversiteınıln, 
kurulmuş veya kurulacak üniversitelere olan 
yardımını Üniversitelerarası Kurula bırakıyo
ruz da; bir üniversitenin yüksek okullara ve
ya akademilere yapacağı öğretim yardımımı 
kendisine, yani Üniversitelerarası Kuru/la bı
rakmıyoruz; üniversiteler dışı bir kurul olan 
YÖK'e bırakmış oluyoruz. Bu durum, yukar
da arz ettiğim 43, 46 ve 48 nci maddelerle tam 
anlamiyle çelişki arz eder. 

'Onun için biz; «Ünilvergi'telerin üniversite 
dışındaki yüksek dereceli okullara alkadeimik 
yöniden yapabilecekleri yardımiların düzenle
nip, gerçekleştirilmesi Üniversitelerarası Ku
rula bırakılmalıdır.:» deniz. Yani nasıl ki üni
versiteliler, kurulmuş veya kurulacak üniver-
sil'telere, Üniversitelerarası Kurulca rotasyon 
suretiyle veya herhangi bir surette öğretim ele
manı ve be;' türlü yardımı yapabiliyorsa; yük
sek "dereceli okullara ve akademilere de yapı
lacak yardımflar, aynı şekilde, Üniversitelerara
sı Kurula bırakılsın, diyoruz. 

İleri sunduğumuz husus bumdan (ibarettir. 
Takdj'ir Yükse'k Heyetinizindir. Önergemize il
tifat buyurmanızı rica ederim. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, benlu, önergem, de iSaym Hayret
tin Uysal'm önergesiyle aynı mahiyettedir, efen
dim. 

(BAŞKAN — Bir dakika efendim, muamele
yi bitireyim. 

iSayın Arslantürk tarafından verilmiş bulu
nan önerge Genel Kurulun bilgilerine arz olun
muştu. Komisyon ve Hükümet gerekçeli ola
rak katılmama sebebini beyan etmiş bulunmak
tadır. Önergemin -dikkate alınıp, almnıamasi 
hususunu oylarımıza arz edeceğim. Dikkate 'alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenüer.-.. Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Celâl Sungur ile Sayın Iîayrettüıı Uy
salın önergeleri aynı mahiyette bulunduğu 
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cihetle ve Sayın Celâl Sungur'un Grenci Kurul
da hazır bulunmuş olması sebebiyle Sayın 'Sun
gur'un önergesini muameleye koyuyorum. Sa
yın UysaPın önergesinin de ,Saym 'Sunigur'un 
önergesiyle üşleım görmüş olacağmıı (ifade ediyo-
ru'm. 

'Sayım Başkanlığa 

Madde 6'nm (ç.) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl /Sungur 

«ç) Üniversitelerin, üniversiteler dışındaki 
yüksek dereceli okullara akademik yönden 
yapabilecekleri yardımların düzenlenip ger
çekleştirilmesini Üniversitelerarası Kurula öner
mek ;» 

BAŞKİAN — 'Sayın Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KFJMAL YILMAZ (Ankara) — Sayım Başkan; 
zaten (ç) fıkrası okunukluğu zaman görüle
cektir k i ; bu bir mecburi hüküm değil, gereğini 
istemek ve sonuçlarını izlemek hususundadır. 
Bu bakımdan YÖK'ün tasarı içerisindeki öne
mi, daima bir müşavere kurulu halindedir. Bu
rada da bu vazife ona göre verilmiştir. Bıinaıen-
aleyh, sayın önerıge sahibinin önergesine işti
rak etmeye maddeten imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ E Ğ M M 

BAKAN VEKİLİ 'SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbakanmca S. Ü.) — Sayın 
Başkan; yüksek okullar ve akademiler Üniver
sitelerarası Kurulda temsil edilmezler. Halbu
ki, YÖK'te temsil edilme şansına sahiptirler 
ve meselelerini orada daha iyî müdafaa edip, 
açıklayabilirler. Bu gerekçe ile katulmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, gerek
çeli! olarak 'katılmama sebebini izah etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Önergemizi kısaca izah etmek üzere Sayın 
Sungur, buyurunuz. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

6 ncı madde, esası itibariyle yenli Üniversi
teler Kanununun önemli maddelerinden biri 
olup; bendeniz bu madde üzerinde sadece (ç) 

I fıkrası üzerinde bir önerge vermiş bulunuyorum. 
Bu önergenin esası da, dikkatle takliıb edilecek 

I olursa, metinle şöyle bir farklılık arz etmekte
dir. 

I eGelen metlinde, «Üniversitelerin yüksek öğ-
I retîmin 'bütünlüğü .çerçevesi içinde yüksek de-
I reçeli okullara akademik yönden yapabilecek -
I leri yardımları ve bu alandaki gözetim hiz

metlerinin esaslarına, ilgili kurumlarla birilikte 
I saptayarak gereğini istemek ve sonuçlarını iz-
I lemck...» denilmektedir. 
I Bu fıkrada müşahede buyurulduğu gibi; 

buradaki yetki YÖK >e, yani Yüksek Öğretim 
I Kuruluna ver'iimıektedlr. MaJlûmuâliiniz, Yük

sek Öğretim Kurulu üniversite dışı bir kuru
luştur. Üniversitelerin, üniversite.' dışı bir ku-

I rulüş tarafından sevkü idaresinin, ilerde sakm-
I çaları doğacaktır. Bilhassa bu, geri kalmış böl

gelerdeki! ollsun, yeni kurulmaktaki üniversite
lerde olsun, bunlara yardım hususunda, bu 

I üniversitelerin yetkisini üniversitelerin el!in-
I den alıp da, yani Üniveraiteleırarası Kuruldan 

alrp da YÖK'e verdiğimiz takdiirde; bugünkü 
i değişik Anayasanın 120 nei maddesine göre, 

Anayasaya aykırılık meydana geflmektedir. 
I İşte onun içindir ki; biz takririmizde, ünilver-
I sitelerin üniversite dışındaki yüksek dereceli 
I okullara akademik yönden yapabilecekleri yar-
I dunların düzenlenip, gerçekleştirilmesini Ünii-
I versibelerarası Kurula önermek, tarzında daha 

tahfif edici bir tarzda redakte edilmesiini Yük
sek Heyetinize önermekteyiz. Zira, kanunun tü
mü tetkik •edilecek olursa; 43 ve 48 nci mad
delerde, ünıiversitelierin yeni kurulan üniversii-

. talere ne tarzda yardım edeceği, açık seçik ola-
I rak belirtilmiş 'bulunmaktadır. Ayrıca 46 ncı 

madde de, üniversiteHere yardımı önermekte-
dlir. 

I Binaenaleyh, ilerde bir Anayasaya aykırılık 
I doğmaması içıin, eğer fıkra bu tarzda tashih 

edilereik kabul edilecek olursa, kanun metni-
I rikt ıdaha arzuya uygun olacağı kanısındayım, 

Yüksek Heyetin takdirle nine arz eder, say-
I gılar sunarım. 

BAŞKAN N— iSaym ISungur'un önergesine 
I Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını gerek

çeli olarak ifade .ettiler. Önergemin dikkate alı
nıp, alınmaması hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka« 

I bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, 



M. Meclisi B : 121 

Sayıın Hayrettin Uysal tarafından verilmiş 
önergeyi okutuyorum. 

.Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler 'kanunu tasarısının 6 ncı mad-

desiınin (f) bendinin aşağıda önerülcn şekilde 
'değ'i'ştirilmesini saygı ile arz ve teklif edenim. 

.Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 6. —• f.) Yüksek .öğretim kurumla
rının öğrencilerinde alınacak harçlar 'konusun
da gerekli esasları tespit etmek ve denkliği 
sağlamak; , 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — ıSayııı Başkan; 
oradaki «ücret» kelimesini çıkartmak suretiy
le, yalnız «Harçlar» ı almıştır. Dün bir hayli 
(müzakere ve münakaşası da Yüce Mecliste ol
du. Bu bakımdan' tasarının" anaunsuıilarımdan 
birini teşkil eden bu kısumda, .«Ücret» keli'mesıi-
n'i kaldırmaya maddeten imkân yoktur. Bu se
beple 'katılmıyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — 'Sayın Hükümet, katılıp katli
ni adığmızı kısa olarak ifade ederseniz Başkan
lık meninim olur efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Önergenin dikkate ailınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınm asılın kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilm emiş tir efendim. 

Sayın Cıinisli ve .Sayın Çakıroğlu tarafın
dan. verilmiş "olan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
(Görüşülmekte olan Üniversiteler kanunu ta

sarlısının 6 ncı maddesinin (f) fıkrasındaki 
'«Ücret» sözünün metinden çıkarılmasını -arz ve 
teklif ederiz. 

Erzurum Trabzon 
Rasim, öinisli - Necati Oakıroğlıı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILM.AZ (Ankara) —Katı lmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. , ; 
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ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ ıSABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca'S. Ü.) —Katılmı
yoruz efendim. (A. P. sıralarından «Aynı ma-
hiyctted,l:r» sesileri1)' 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMjAZ (Ankara) — Aynı mahiyet
te olduğundan oylan amaz- efendim. 

BıAŞKAN — Evet, Bir 'evvel vet'Umiş bulu
nan ve Genel Kurulun kararına i'ktıinan etmiş 
olan önergenin aynısı olduğu cihetle muame
leye 'koymuyorum. 

ıSaym Celâıl Sungur tarafımdan verilmiş ve 
(f) fıkrası ile ilgili bir önerge vardıır, okutuyo
rum. 

•Sayın Başkanlığa 
Tasaıınrn 6 ncı maddesıinin (f) fıkrasının 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tekli'f ederim. 
Yozgat 

Celâl Ahmet Sungur 

f) Yüksek öğretim kurumlarının eğitim, 
öğretim, sömestr, sayı ve süreleri konusunda ge
rekli 'esasları tespit ederek d erikliği! sağla.m.ak 
ve öğrencilerden alınacak ücret ve harçlarla 
lilgilii hususlarda prensip kararları almak. 

.BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C, 
.Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor, önergenin dikkate a'lınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Kabul .edilmemiştir efendim. 

;6 ncı maddeyi oylarınıza .arz -ediyorum.. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
m'iştir, 

7 ııci1 maddeyi okutuyorum. 

II - Üniversite Denetleme Kurulu 
Tanımın ve .kuruluşu 

Madde 7. — Üniversite Denetleme Kurulu, 
üniversiteler üzerinde Devletin gözetilin ve de
netimini sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı 
olarak çalışan bir kuruluştur. 
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Kurul; Başbakanın başkanlığında, Millî Eği
tim Bakana, Adalet Bakam, bu kanuna tabi' üni-
versütelerin rektörlük yapmış öğretim üyeleri 
arasından kur'a i'le üç yıl süre için seçiLLnı'iş üç 
üye, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, Mil
lî Güvenlik Kurulunun dekanlıfk yapmış öğre
tim üyeleri arasından üç yıl süre için seçeceği 
bir üyeden kurulur, 

Başbakanın katılmadığı hailende kurala 
Millî Eğitim Bakanı Başkanlık eder. 

Kurulun sekreterlik işleri Başbakanlık ta
rafından düzenlenir ve yürütülür. 

BAŞKAN — 7* nc'i madde üzerinde Sayın 
Hayrettin Uysal ve Sayın Celâl Sungur tarafın
dan verilmiş önergeler vardıa\ M-adde üzerinde 
müzakere açıyorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Grup 
adına söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, Cumhuriyet 
Halk Partisi Gıupu 'adına buyurunuz .efendim. 
Görüşmeler 5 dakika dle sınırlıdır, hatırlatıınm. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz takririnizi nasıl olsa. izah ede
ceksiniz Sayın Sungur. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Bir dakikaya indirsek daha iyi olmaz mı Sayın 
Başkan' 

BAŞKAN — Genel Kurul bilir, bendeniz bil
miyorum. 

Buyurun Sayın Üstündağ. 
C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS

TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

7 nci madde tasarının en kritik maddelerin
den birisidir. Benim üniversite anlayışıma gö
re, 7 nci madde, Türkiye'deki üniversiter sisteme 
ıson verecek, artık Türkiye üniversitesiz, yüksek 
okullu 'bir ülke haline 'gelecektir. 

Anayasa, «Üniversitenin denetlenmesi Devlet
çe yapılır.» diye »hükme bağlamıştır. Bakanlar 
Kurulu üniversiteleri denetlemeye mezun değil
dir. Bu işi kendi adına hareket edebilecek bir 'baş
kasına, Millî Eğitim Bakanına da devredemez. 
Bakanlar Kurulu kendi yetkisini kullanma işini 
'bir bakana bırakamaz. Çünkü Anayasaya göre, 
Balkanlar Kurulu birlikte sorumluluk taşıyan bü
tünsel 'bir organdır. 

Kaldı ki, Anayasa üniversitenin denetlenmesi 
konusunu açıkça hükme bağlamıştır. Devletin 

gözetim ve denetimini sağlamak, tüm ku
ruluşların üzerinde olan ve hiçbir dış 'kuv
vetin etkileyemeyeceği bağımsız yargı or
ganları tarafından yapılmalıdır. Anayasa 
Millî Eğitim Bakanına Devleti temsil yet
kisi vermiş değildir. Bakanın üniversite öğ
retim üyesine disiplin cezası verilmesine karış
ması, bu gJbi konularda salahiyetli kılınması Ana
yasamıza açıkça aykırıdır. Bu madde böyle ge
çerse Anayasa Mahkemesi bu tasarının kanunlaş
masını iptal eder. 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekmek iste
rim. Kurul; Başbakanın başkanlığında, Millî Eği
tim Bakanı, Adalet Bakanı, bunun ötesinde Plân
lama Müsteşarı ve Millî Güvenlik Kurulunun de
kanlık yapmış olan öğretim üyeleri arasından üç 
yıl için seçilecek üyelerden kuruludur, diyor. Bu
nun ötesinde üniversiteden kim var? Üniversitede 
rektörlük yapmış kişiler arasından kur'a ile seçi
lecek üç kişi var. Denetleme Kurulunun ekseri
yeti yürütme kurulundan gelmektedir. Eğer bu 
yetkileri bunlara verirsek Denetleme Kurulunun 
görevleri arasında oldukça kritik görevler vardır, 
Millî Eğitim Bakanı, gecikmesinde sakınca gör
düğü hallerde en geç bir hafta içinde Denetleme 
Kurulunun tasvip ve takdirine sunulmak üzere 
kurul 'adına 'birçok görevleri yapar. Nedir bu gö
revler? Üniversitelerin veya bir üniversiteye bağ
lı olmayan fakültelerin organlarından veya bu ku
rumlarda görevli kişilerden gerekli gördüğü hal
lerde yazılı veya sözlü bilgi istemek. İstediği za
man Millî Eğitim Bakanı Kurul adına, «Geciki
yor» der ve bunu ister. 

Bunu istemesinin ne mânisi vardır? Bu düpe
düz üniversite öğretim üyelerinin (başında salla
nan kılıçtır. Üniversite öğretim üyelerinin başın
da 'bu kılıç sallandığı müddetçe, geçenki konuşma
larımda da belirttiğim gibi, hiçbir üniversite öğ
retim üyesi, memleketin içinde bulunduğu koşul
lar, mevcut siyasî partinin yanlış uygulamalarıyle 
kötüye gidiyorsa bunu bilim kürsüsüne getire
mez. Getirirse başı o gün yenir. Onun için de, 
artık o memlekette üniversite ve bilim kalmaz. 

Bakın, canı istemediği zaman Millî Eğitim Ba
kanı tek başına nelere yetkilidir? Üniversite veya 
bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde görev
li kişilerin disiplin veya ceza kovuşturması açılma
sını gerektiren fiilleri için kovuşturma açılmasını 
yetkili makamlardan istemek; bu konuda yetkili 
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organlarca alman disiplin kararlarına karşı üni
versitelerarası kurullara itirazda bulunmak; 15 
gün içinde gerekli kovuşturmaya 'başlanmadığı 
•veya aksine bir karar alınmadıkça başlanan ko
vuşturma en geç 3 ay içinde sonuçlandırılmadığı 
takdirde, doğrudan doğruya üniversite öğretim 
üyelerinden soruşturmacı tâyin ederek sonucu ge
reği yapılmak üzere yetkili organa iletmek... 

BAŞKAN —• Sayın Üstündağ, sonuçlandırı
nız efendim. 

FUAT AVCI (Denizli) —• Anayasanın emri. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ana

yasanın emri değil. 
«Gecikme- vardır» diye Bakan bütün bunları 

yapmaya salahiyetli kılınmaktadır. Bu denetleme
yi üniversitenin kendisine verin. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sözlerimi 
şöyle sonuçlandırmak isterim: Dünyada denetle
me nasıl yapılmaktadır, nıüsade ederseniz kısaca 
onu arz edeceğim ve sözlerime son vereceğim. 

BAŞKAN — Kısaca arza .imkân yok, bir da
ha sefer imkân bulursunuz. Sonuşl andırmanızı ri
ca edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla.) — Bu 
konuyu müsade ederseniz grup adına ikinci defa 
«öz alarak arz edeyim Sayın Başkan. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Size sözir zaten grup adına ver

dim. Bu sefer de şahsınız adına vereyim. 
Sayın Tosyalı Grup adına mı, efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır. 
Sayın Başkan, ben çok evvelce söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, o halde 
sizden evvel Sayın İşgüzar var. 

Sayın İşgüzar, buyurunuz. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın- Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Üniversiteler kanım tasarısının 7 nci madde

si üzerindeki görüşlerimi ben de şahsını adına 
arz etmek için söz aldım. 

En önemli maddelerden birisini teşkil eden 
7 nci madde, üniversitedeki Denetim Kurulunun 
ne şekilde teşekkül edeceğine dairdir. Şimdiye 
kadar görmediğimizin aksine olarak, 19G1 Ana
yasasının getirmiş olduğu özerk üniversitenin 
denetime tabi tutulmasını öneren bu maddede 
denetim kurulunu kimler teşkil ediyor, maddede 
bu kısım tadat edilmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, üniversiteler de Devletin 
idaresi içerisinde bulunan ve o memleketin bün
yesinde en yüksek yöneticileri, politikacıları 
yetiştiren bir müessesedir. İlmî muhtariyeti 
vardır. Bunların da bir denetime tabi tutul
ması lüzumludur. Ancak görüyoruz ki, bu mad
de ile doğrudan doğruya üniversitenin Denetim 
Kurulu siyasî partilerin, ya da siyasî iktidar 
larm başı durumunda olan, icra organının ba&ı 
durumunda olan Başbakanlığa bağlanmakta ve 
8 kişiden ibaret olan bu kurulun üyelerinin 3 ta
nesini Bakanlar Kurulu üyeleri teşkil etmekte
dir. 

Diğeri, yine Başbakanlığa bağlı olan Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı olduğuna göre, 
4 tanesini doğrudan doğruya Hükümetin bün
yesinde yer alan Hükümet üyeleri teşkil etmek
tedir. 

Bunun dışında kalan 3 üyesi ise, üniversitede 
rektörlük yapmış olan üyelerin arasından kur'a 
ile seçilen profesörlerden teşekkül etmekte; bir 
tanesi de, Millî Günvenlik Kurulunun içinde yer 
alan dekanlardan meydana gelmekte ve böylece 
toplam 8 olmaktadır. 

Şimdi bu kuruluş şekli de Anayasanın ruhu
na uygun düşmemektedir. Denetimin ve Dene
tim Kurulunun teşkili dışında güdülen gaye ba
kımından da Anayasanın ruhuna uygun değildir. 
Çünkü Başbakanlık, hepinizin de takdir edeceği 
veçhile, tamamen siyasî bir iktidarın başıdır. 
Buranın ilmî muhtariyetini düşünüyor isek, 
idarî ve malî yönden denetimini sağlayacak yet
kili organların bulunduğunu kabul etmek zo
rundayız. Bu bakımdan da ileride büyük sakın
calar doğuracak olan bu maddenin kabulünde 
fayda yoktur. 

Bugüne kadar gelmiş geçmiş tatbikat da 
göstermiştir ki, icra organları zaman zaman üni
versitelere müdahale etmek istemiş ve üniversite 
içinde büyük reaksiyonlar bu yüzden ortaya 
çıkmıştır. 

Bir taraftan ilmî muhtariyeti isteyeceğiz, di
ğer taraftan da doğrudan doğruya siyasî bir 
teşekküle üniversitenin denetimini bağlayaca
ğız. Bu iki fikri bağdaştırmak mümkün değil
dir. Biz bunun tamamen üniversitenin yetkili 
organlarına bırakılmasının faydalı olacağı ka
naatini taşımaktayız. Bu yönü ile bundan son
ra gelen 8 nci maddede de sıralandığı veçhile, 
bu Denetim Kurulunun ne şekilde çalıştığını ve 
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bunun görevine giren hususların ne kadar Önem ! 

taşıdığını izah ettiğimiz zaman mesele daha iyi 
anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar bağlayınız efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Ben sadece," Denetim Kurulunda Hükümet 
üyelerinin ekseriyeti teşkil etmesinin siyasî yön
den de büyük sakıncalar doğuracağına inandı
ğım için bu maddenin kabul edilmemesini istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı, şahsı
nız adına. 

'HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın : 
Baş'kanım, değerli arkadaşlarım; 

Anayasamızın 120 nci maddesi, üniversite -
lerin denetlenmesi kanunla düzenlenir, emrini 
vermektedir bize. İşte Anayasanın ioaibı olarak 
bir kanun yapılmıştır, bir boşluk doldurulmak
tadır. Türk üniversiteleri Türkiye Cumhuriye
tinin, Türk milletinin, Türk: vatanının hayrına 
ilini yapacaktır, iş yapacaktır. Bunu kim de
netleyecektir? Dünyada her şeyin bir başı var
dır. Başsız hiç bir yer ve eğitim, öğretim, idarî, 
malî sorumsuzluk içerisinde çalışan bir müesse
se düşünülemez, bunun müdafaası da hiç yapıl
maz. Bifnaenaleyih; ünivesitoelerimizi Vatan ve 
milletimizin yüce menfaati istikametinde yö
neltmek için, mutlak surette, şimdiye kadar 
mevcudolmayan ve bir başıboşluk içerisinde çok: 
üzücü hadiselere saihne olan üniversitelerimizi 
ıbu ithamdan, bu gölgeden kurtarabilmemiz için 
politik etkilerden uzak olanı bir denetleme ku
rulu tarafından üniversitelerin denetlenmesi 
tzararetine katî olacak ihtiyaç vardır. 

Mıuihtiterem arkadaşlarım bir hükümet düşünü
nüz ki, Bakanlar Kurulunun Başbakanına tabi 
(kılıyorsunuz, üniversitenin denetlenmesini kabul 
eıtai'iyonsunuz. Böyle bir hükümet olur mu? Böyle 
bir devlet olur mu? Kaldı ki bu kurulda, politik 
ieitüdlerden uzak olmak 'için Başbalkan, Adalet Ba
kanı ve Millî Eğtim Balkanımdan gayrî tarafsız 'ki
şilerden de üye ıbulunmalktadır. Simidi 8 nci mad
dede göreceğimiz o görevleri kim yapacak? O 
(görevler muallâkta mı kalacak? O görevler mu
allâkta kaldığı müddetçe Türk üniversiteleri 
Türkiye için çalışamaz duruma ge'tkilmiştir ha-. 

ricî tesirlerle. Ben vatanı - millet için, ilim - ir
fan için, Türkiye'nin yükselmıesi için ilim ya
pan değerli arkadaşlarımı bundan ttenziih ede
rim ve fakat Türkiye'yi içten yıkmak isteyen dış 
düşmanlarımız evleviyetle Türkiye'nin beyni sa
yılan üniversitelere el atmıştır. Bunu denetle
mek için, 8 nci maddedeki görevleri denetlemek 
için onun görevlerini yaptıracak bir denetleme 
kuralıma şiddetle ihtiyaç vardır. Madde güzel 
tanzim edilmiştir. Plân Komisyonunun tertilbet-
tiği madde yerindedir. Bu madde, Anayasanın 
yeni tedvin ettiğimiz 120 nci maddesinin bir 
icabıdır, aynen kabulünde fayda görürüm 

'Saygılarımı sunarım. 
'PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Daha görüşecekler var efen
dim. Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Yardımcı, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADİNA MEHMET YARDIM
CI (İstanbul) — Sayın Başkan, mulhterem ar
kadaşlar ; 

Üniversiteler kanununu ve bâzı maddeleri 
için bu kürsüde çok söz söylenmıek'tedir. Kâh 
fakirlik meselesi ortaya atılmakta, kâh zengin
lere bir favör verildiği usulü ortaya atılmakta, 
kâh yamalı bir bohça denilmekte, kâh bu tasarı 
tesirler altında hasırlanmış giıbi gösterilmıe'kte-
dir. Bunların hepsi yalan ve hepsi yanlış. Yani 
komisyonlarınız çalıştığı sırada, fakirlik ve. zeıı-
'ginlik meselesini ortaya kaymak suretiyle kür
süde bu işi istismar etmek hem günahtır hem 
de bu Üniversiteler Kanununa karşı bir saygı
sızlıktır kanaatimce. Bu noktayı koyduktan 
sonra şimdi madde üzerindeki görüşlerimi arz 
ediyorum. 

Muihtenem arkadaşlar bu sefer de Anayasa 
(hikâyesini ortaya çıkardılar ve daha da çıkacak:, 
Iben size onu da arz edeyim. Şimdi Hükümeti ve 
Hükümetin dayandığı Parlâmentoyu Devletin 
içinde bir unsur kalbul ve telâkki etmedikçe, 
biraz 'evvel Sayın Üstündağ tarafından yapılan 
izahatı kabul etmek müm'kün değildir. Hükümet 
ve milletin seçtiği Parlâmento Devletin içinde 
'bir unsurdur, bir müessesedir, Devletin müesse
sesidir ve binaenaleyh bunu yapması icalbeder. 
Bırakınız ki, Millî Eğitim Komisyonunda bu 
Anayasa meseleleri mevsuulbahsolduğu za
man biz Anayasa ile ilgili ve Anayasa üzerinde 
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büyük emekler sarf etmiş bulunan arkadaşları 
davet ettik. O arkadaşlar oturdular günlerce, 
«Bu Anayasaya uygun mudur, değil midir, 
Anayasaya ters düşüyor mu düşmüyor mu» 
diye bu maddeleri tetkik ve tedvin ettiler ve 
•getirdiler. 

Binaenaleyh; çok rica ederim, dediğim gibi 
dün fakirlik, zenginlik meselesini istismar ede
ceksiniz, bugün de gelip Anayasa,... diyeceksi
niz. 

Ben biliyorum biraz sonra geleceksiniz di
yeceksiniz ki; «Üniversitelerin özerkliğine el 
uzatılmaktadır». Bunu da diyeceksiniz, buna 
da verilecek cevabımız vardır. Şimdi ben size 
arz ediyorum, Anayasanın 120 nci maddesi ve 
21 nci maddesi bu gözetim ve denetime yer 
vermiştir ve hak tanımıştır. Hattâ Bakanlar 
Kurulunun üniversite idaresine elkoyma hak
kını bile tanımıştır. Yani Anayasanın taşıdığı 
bir hakkı ve oylarınızla tadil ettiğiniz bu mad
deleri, bu hakkı gelip şimdi burada «Bu mad
deler yanlıştır, efendim Anayasaya uygun de
ğildir» diyeceksiniz. Bu calibi dikkattir ve bir 
parça kanunu biraz gerçeklerini ve biraz da 
üniversiteden bilhassa gelen istekleri dikkate 
alıp öyle gelip bu kürsüde konuşmak iea'beder 
muihterem arkadaşlarım. Yoksa, «Gitti elden». 
Ben soruyorum şimdi bu kürsüye gelen muhte
rem. arkadaşlarımdan; Türkiye hudutları dahi
linde bulunan üniversitelerin sahib oldukları 
özerklik şekil ve tarzı dünyanın neresinde var
dır? Misal göstersinler bana bu kürsüden, gös
tersinler bana bir tane misal. Fransa'da mı var, 
Amerika'da mı var, İngiltere'de mi var? Bunla
rın hiç birinde yoktur. Üniversiteye verilmedik 
şey kalmamıştır. İlim hüviyetiyle geldiği za
man, üniversiteye en büyük yardımı yapan bu 
Büyük Meclis, memleketimizin her tarafında 
ilim ocaklarının açılması hususunda daima pri-
yorite vermiştir, daima izaz ve ikram etmiş
tir. 

Müsaade edin de, Anayasaya aykırı diye or
taya çıktığınız zaman ya Anayasayı okuyun, ya 
(gelin kanunun gerekçesini okuyup ondan sonra 
çıkınız. Çünkü dediğim gibi bugün fakirliği, 
yarın Anayasayı. Götürün Anayasa Mahkeme
sine görelim. 

Şimdi ben size misal veriyorum. Bakın muh
terem arkadaşlar dün de arz ettim size. İşte, 
«Ankara Üniversitesinin»... 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim 
efendim, sonuçlandırınız. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Millî 
Eğitim Komisyonu tarafından kabul edilmiş bu
lunan Üniversiteler kanun tasarısı üzerindeki 
görüşleri» diyor ve orada, şimdi itiraz edilen 7 
nci made Anayasaya aykırıdır diye bir şey yok; 
burada yok, Plân Komisyonunda da konuşuldu, 
yok. 

Şimdi, üniversite yok diyecek, Anayasa yok 
diyecek ve dünyanın hiçibir yerinde, Türkiye 
hudutları dahilinde bulunan üniversitelerin sa-
hiboldıığu özerklik mevcut olmayacak ve sonra 
gelip bu kürsüyü işgal edeceğiz.. Çok rica ede
rim, kürsüyü işgal etmeyelim. Bu Üniversiteler 
kanunu çıkmalıdır ve çıkıp yerini Jbulmalı-
dır. Üniversiteler de ve oraya devam eden öğ
rencilerimiz de rahat etsinler Bilhassa arka
daşlarımdan bunu rica ediyorum. Polemiğin 
yeri kürsü olmadığı gibi polemiğin sırasıda de
ğildir. 

Hürmetlerimle. ;(A. P. sıralarından alkış
lar.) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bravo ho
cam, çok doğru. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Mustafa Üstündağ, buyurunuz. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
7 nci madde üzerinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Üstündağ. 

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

Anayasa üniversitenin denetlenmesinin Dev
letçe yapılacağını söyler, gayet açıktır fakata 
hükümetçe yapılacağını söylemez. Eğer gerçek
ten samimî isek, Üniversite Denetlem'e Kurulu
nun karşısında değilim, Üniversite Denetleme 
Kurulunun ekseriyetini niçin üniversitede çalı
şan çok değerli üniversite Üyelerinden ve rek
törlerinden teşkil eümiyoruz? Mçin siyasa] bir 
kuruluş haline gelecek olan hükümetin deneti
mline terk ediyoruz? Hükümetin denetimine terk 
ettiğimiz Kürece üniversite özerkliği kalmaz ve 
bu madde Anayasanın 120 nci maddesinin getir
diği ruha aykırı olur. Onu tekrar tekrar söyle
mek isterim. 

Dışardan misaller versin dediler. 
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Batıda üniversitelerdeki denetim şöyle ol-. 
maktadır; İngiltere'de üniversitenin denetimi; 
öğretim üyesi, yönetici ve öğrenci temsilcilerin
den oluşan senatolarca; tekrar ediyorum, : İn
giltere'de üniversitenin denetimi bir yerde; öğ
retini üyesi, yönetici ve öğrenci temsilcilerinden 
oluşan senaitol'arca, diğer bir kısmı, senatoların 
üstünde üniversite ve çeşiti sosyal kesimlerin 
temisilöileriniin oluşturduğu divanlarca; diğer 
bir şıkkı araştırmaları destekleyen örgütlerin 
bilimsel yayınlar üzerindeki değerlendirmele
riyle sağlanır.. 

Birleşik Amerika'da, genellikle her eyaletin 
KONYA.at,pâfs;kaş 
bütün üniversitelerini denetleyen bir naipler 
kurulu ve her üniversitenin bir mütevelli heye-. 
ti vardır. Bütün üniversitelerin senatolarında, 
geçici ya da devamlı komisyonlarında, öğrenci 
temsilcileri yer almaktadır. Burada gördünüz 
mıü bir öğrenci temsilcisi? Öğrencinin yönetime 
katılmasını istiyorduk reform diye. 

Amerikan siste'mi, eyalet üniversitesini üst 
kurullarla birer politik kişi olan valilerin dene
timi altına koyduğu ve bunun özerkliğe gölge 
düşürdüğü bir gerçektir; fakat akademik dene-
ıtim işlemediği takdirde, özerkliğin de bir çeşit 
sorumsuzluk halinde yozlaştığını kabul edersek, 
Amerika'da eyalet idarelerinden para yardımı 
bile kabul e'tmeyen pek çok bağımsız üniversi-
ite vardır. Para yardımını bile kabul etmiyor. 
«Özerkliğimize halel gelir» diyor. 

Dikkat edin arkadaşlar; Amerika'dan, İngil
tere'den misal ver dediniz, veriyorum. 

., HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Nere
mden bulacağız öyle üniversiteyi **" 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ve
riyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etme
yiniz, 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Amerika'da, işte bu para yardımını bile kabul 
etmeyen öyle üniversiteler var ki, bunlar Ame
rikan yüksek öğretimine kalıbını basan en ileri 
bilimcilerin toplandığı bağımsız örgütlerdir ve 
doğru bildiklerini, yıldırımları çekme pahasına. 
açık ,- seçik söylemeyi görev bilirler. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, bağlayın. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bağ

lıyorum,' Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, şunu arz ederek gö
rüşlerimi bağlayayı'm müsaade ederseniz. 

üniversite bir denetime tabi olmalıdır. Üni
versite de Devletin bir organıdır, aynı hükümet 
gibi. Niçin lütfedip de üniversitenin bünyesin
deki profesörlerden, rektörlerden oluşan bir de
netim organına gitmekten korkuyoruz da, hü
kümet temsilcilerini, siyasileri denetleme orga
nının başına getiriyoruz? Açık; bugünkü üni-
vorsiter sistemi silmek istiyoruz, onun için ge
tiriyorum bunu. 

Değerli arkadaşlarım, ya üniversite öğretim 
üyeleri ve rektörlerden oluşan bir denetleme 
organına gideriz veya bu memileketin en taraf
sız, hiç kim'snin tarafını tutmayacak yargı or
ganlarına denetimi bırakırız. 

Önerimiz bu. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Plân Komisyonu adına Sözcü 

Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, buyurunuz efen
dim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Nedense C. H. P. Grubu bu tasarının hemen 
hemen her maddesinde bir Anayasaya aykırılık 
iddiası ileri sürer gider. Tabiî iddia kendilerine 
aittir, bu haklarıdır; ama iddiada ısrar ederken 
biraz da mucip sebepte haklı olmak gerekir. 

Anayasamızın 120 nci maddesinin 3 ncü fık
rası «Üniversiteler, Devletin gözetim ve dene
timi altında» derken, Sayın Üstündağ Devleti 
hâkimler Devleti haline sokmak istiyor. 

Devlet nedir? Şimdi Devletin tarifine gir
meden önce, Devletin bâzı müesseseleri vardır 
ki, hepsi adına Devlet kuvveti dediğimiz mefhu
mu meydana getirir. Acaba hâkimler bir Ana
yasa müessesesi de, icra kuvveti bunun haricinde 
bir müessese midir? Meclisler bunun haricinde 
bir müessese midir? Hepsi Anayasamızın getir
miş olduğu müesseselerdir. 

Binaenaleyh, şimdi maksadı aşarken eğer biz 
Devleti yalnız hâkimlerin denetimi, gözetimi al
tında mütalâa edersek, o zaman da bu Devlet hâ
kimler Devleti olur. Muhterem' arkadaşlarım, 
bu bakımdan arkadaşlarımızın iddiasına gelin
ce; 

Efendim, siyasî kuvvete daha fazla üye hak
kı verilmiş. Madde iyice tetkik edildiği zaman 
görülür ki, bu kurul, Başbakanın başkanlığında, 
(son fıkrasiyle tayin edilmiştir.) Başbakan ol-
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madiği takdirde Millî Eğitim Bakanının başkan
lığında toplanacak üyelerden müteşekkildir. 
Kim bu üyeler? 3 tane üniversiteden, 4 ııcü 
üye Millî Güvenlik Kurulu tarafından atanan 
ve eskiden dekanlık yapmış bir zat. E, geride 
kim kalıyor? Siyasî kuvvet veya hükümet kuv
veti dediğiniz 4 zat. Başbakan başkanlık etme
diği takdirde, üniversiteden 4, Hükümet cani
binden 3 kişi. Binaenaleyh, insaflı olmak gere
kir. 

Sayın Üstündağ birkaç masâli yanlış olarak 
beyan ettiler. Sayın Üstündağ, İngiltere'de rek
tör ve profesörleri Kraliçe tayin eder, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo, 
doğrusu budur-. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Niçin buna 
dikkat etmiyorsunuz? Amerika'da mütevelli 
heyetler murakabe eder, denetler. Murakabe 
heyetlerini kim getirir? Eyaletler ve hükümet 
getirir. Niçin buna temas etmiyorsunuz? İşin 
şeklî tarafına değil, daima esasına temas etmek 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten 7 nei maddede 
sayılan bu görevi yapmak için, 8 nei madde
nin 1 nei fıkrası «Devletin gözetim ve denetim 
vazifesini yerine getirmek üzere» diye tasrih 
etmiştir. Binaenaleyh, Devletin denetim ve gö
zetim vazifesini yapmak için kurulmuş olan 
bu heyetin elbette bir hakkı olacaktır. Ama eğer 
kanun tasarısı dikkatle tetkik edilirse, asıl ka
rar uzvunun yine üniversiteler olduğu neticesine 
varırız. Yalnız, gözetim ve denetim daima tav
siye mahiyetinde kalmıştır. Eğer bir senato gö
revini yapmıyorsa onu göreve davet etmektedir, 
ona, görevini şu veya bu şekilde yapacaksın 
dememiektedir; amıa her hangi bir suretle üni
versite bir anarşi yuvası haline gelip, orada 
tedrisat yapılamaz duruma gelirse, o zaman da 
Hükümete, dolayısiyle YÖK'e el koyma yetkisi 
vermiştir, arz edenim. 

Binaenaleyh, Plân Komisyonundan geçmiş 
olan maddemin bu seldi hususunda nrahterenı 
arkadaşlarımızın müspet rey kullanmalarını ri
ca ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adıma 
Saym İhsan Ataöv, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarı Millî Eğitim Komisyonunda ve 
Bütçe Komisyonunda konuşulurken bu mesele-
leler ariz âmik dile geldi. 

Türkiye son zamanlarda bir durumla kar
şı karşıya gelmiştir. Bu durum şudur: Mem
lekette anarşi almış yürümüş, anarşi de, maa
lesef en büyük hayatı üniversitede bulmuştur. 
Niçin memlekette anarşi üniversitede daha çok 
başkaiMırmıştır ? Üniversiteye özerk denmesin
den ve senelerce, üniversite rektörünün müsaa
desi olmadıkça üniversiteye Devlet kolluk kuv
vetlerinin giremeyeceğinin bâzı çevreler tarafın
dan savunulmasmdandır. Bâzı çevreler «Üni
versiteye kolluk kuvvetleri giremez,» dediği 
için, .anarşi ve kötü hareketler üniversitenin 
içerisinde organize olmuştur. Ondan sonra da, 
Devlet, özerk üniversite içerislinde denetim ve 
gözetim yapamadığı için, bu sefer hâdiseler 
çıkmış, kalkılmış; «Hükümet âcizdir, Hükü-
'nıet güçsüzdür, Hükümet tedbir alamıyor,» 
denmiştir. Maddeleri, Hükümet tedbîr ala-
imıyacak şekilde tedvin ederseniz, yarın do
ğacak hâdiselerden gene Hükümeti sorumlu tu
tarsınız. Kimler, «Hükümetler bu denetimi' 
yapanlasın da sorumlu olsun,» der? Ömrü bo
yunca idarede söz sahibi olamayacağını bilen
ler söyler. Yani iktidar olmayı ümitlerinden. 
geçirenler, üniversiteler başıboş olsun, üni
versiteler lâyüssel olsun, üniversitelerin içeri-
ısind'e anarşi ailsm yürüsün ve üniversitelerdeki 
anarşiden dolayı memlekette huzursuzluk baş
lasın ki, o çevreler bundan faydalansın... İşte 
üniversitenin gözetim ve denetimini bizim mem
leketimizin bünyesine uydurmak istemeyenle
rin beklediği vasat budur. O vasatı sağlaya-
îbilmek için de, kanunda böyle değişiklikler 
olsun, bu şekilde olsun, derler. 

Kallkaırlaır, «fendim Amerika'da böyleymiş, İn-
ıgilıtare'de böyüleymiş deriler; ama zannediyorum ki, 
Amerika'da, İngiılltere'de Fransa'da devletin za(bı-
tası üniversiteye girmiştir; hem ibültün gücümü or
taya koymuştur, Fransa'nın enbüyük üniver
sitesini kapatmıştır. Peki, orada Devlet üni
versite üzerimde bu kadar yetkiye sahip de, 
Türkiye'de niçin bu yetkilerle Devlet teçhiz edil
sin denmiyor? 

Siyasî kuvvetten korkuluyor. Aziz arka
daşlarım, siyasî kuvvetten korkmamak lâzım
dır. Siyasî kuvvet Yüce Meclislerin murakabe-
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si altındadır. Siyasî kuvvet memlekette bütün 
mesuliyetleri omuzunıa .alacak; fakat yetkiyle 
teçhiz edilmeyecek... Bunu istemek abesle işti
galdir. -

Siyasî kuvvetten, Cumhuriyet Hükümeti
nin başından korkmayınız. Cumhuriyet Hükü
metinim başına yetki veriniz, bundan çekinme
yiniz. Böyle kanunlarda, memleketi yıkacak— 
hütün güçlere karşı Cumhuriyet Hükümeti
ni harekete geçirecek, onu teçhiz edecek bütün ı 
yetkilerle Hükümeti teçhiz ediniz ki, memle
kette bir daha anarşi, sorumsuz davranışlar, 
sokaklarda alabildiğine Devletin haysiyetiyle, 
iiriemlleketin itibariyle oynama gibi şeyler olma
sın. 

Bu itibarla Adalet Partisi Grubu bu mad
denin, Komisyon Başkanının dirayette ve ga
yet güzel dzah ettiği gerekçesi içerisinde, ol
duğu gilbi kabul edilmesine taraftardır. Oyla
rın bu surette kullanılmasını sizlerden istir
ham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —- Kifayeti müzakere önergesi | 
gelmiştir, okutuyorum. I 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde. j 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmesi yapılmakta olıaın madde hak

kındaki konuşmanın kifayetini arz edenim. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Ül
ker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, konuşulan madde gayet önemli bir 
maddedir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
Sözcüsü arkadaşım, kısıtlama süresi içinde bu 
kadar önemli bir maddede söylenebilecek her 
şeyi satır başlarıyla söylemeye gayret ettiler; 
ama Anayasaya aykırılık iddiası vardır. Sa
yın haıtip arkadaşlarımız «Anayasa hikâyesi 
gene çıktı,» demişlerdir. Bir memlekette Ana
yasa varsa, Anayasa hikâyesi devamlı olarak 
vardır. İçtüzüklerimize göre, Meclisler ve 
Meclislerin komsiyonları ellerine gellen kanun 
tasarı ve tekliflerini önce Anayasa bakımından 
incelemek zorundadırlar. 

Anayasamızın 120 nci maddesi iki esas ge
tirmektedir. İlk fıkrasıyla üniversitelerin özerk
liğini getirmektedir. Onun arkasında, Hükü
metin denetimi değil, Devletin denetimdir 
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getirmektedir. Eğer böyle istemiş olsaydı Ana
yasa koyucusu, Hükümetin denetlemesi arzu
sunda olsaydı, «Hükümet denetler» derdi. Ni
tekim diğer bir fıkrasında üniversitenin kapa
tılması için Hükümete başvurulmaktadır. 

Kaldı ki, Nihat Erim Hükümeti tarafından 
•sevk edilen tasarının metninde bu düşünce hâ
kim- oluğa içimdir ki, doğrusu bu olduğu için
dir ki, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri kon
muştur. 

Sayın sözcü arkadaşım; «Hâkimler Devleti 
mi olacak?» dedi. Hâkimler Devleti değil, Tür
kiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Hukuk 
devletinin içinde de hâkimler, bağımsız yar
gı organının temsilcileri olarak bulunmakta
dırlar. Siyasî iktidarların tesirinde değildirler. 

Biz, üniversite muhtariyetini savunan Ziya 
Göikalp'ten altmış yıl sonra üniversite muhta
riyetini ortadan kaldıracak bir metni getirmiş 
'bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Yani, bunlar ifade edilmedi 
daha; kifayet kabul edilmesin ki bunlar ifade 
edilsin, buyuruyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim, 

Eğer müsaade ederseniz, kifayet kabul 
edilmediği takdirde satırbaşlarıını söylemek im
kânını bulduğum bu sözleri ben ve başka ar
kadaşlarım istiyorlarsa -k i zannediyorum isti-
yorlardır - ifade edelim. 

Bu, kesin olarak Anayasaya aykırıdır. Açı
nız Hükümetin sevk ettiği metne bakınız, bir 
de Komisyonun değiştirdiği metne bakınız; gö
receksiniz ki, üniversitemin denetimi Devlete de
ğil, tamamen icranın eline terk edilmiş bulun
maktadır. Lütfediniz, -kifayeti reddediniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

Gonel Kurulun bilgilerine arz olunmuştur. Sa
yın Reşit Ülker aleyhinde görüşlerimi ifade 
•ettiler. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 7 nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Celâıl (Sungur 
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Kurul; -Başbakanı- veya Millî Eğitim Ba
kanının başkanlığında - Millî Eğitim Bakanı, 
[Adalet Bakanı, bu kanuna tabi üniversitelerin 
'öğretim görevi başında bulunan eski rektörle
rinden üç yıllık (bir süre için, kur'a ile seçilecek 
üç üye ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Millî 
Güvenlik Kurulunca seçilecek _bi<r üyeden kuru
lur. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanun Tasarısının 7 nci mad

desinin 2 nci fıkrasının aşağıda önerilen şe
kilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

ıSakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 7. - Fıkra 2 : Kurul - Başbakan ve
ya Millî Eğitim Balkanının başkanlığında 
Millî Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, bu ka
nunla tâbi üniversitelerin öğretim - görevi ba
şında bulunan eski rektörlerinden, üç yıllık bir 
süre için, kur 'a ile seçilecek üç üye ile Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı ile Millî Gü
venlik Kurulunca seçilecek bir üyeden kuru
lur. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysaıl ve Sa
yın Sungur'un önergeleri aynı .'mealdedir. Sa
yın Uysal burada bulunmadığı cihetle, Sayın 
Sungur'un önergesini muameleye koymak sure
tiyle Hayrettin Uysal'ın önergesini de işlemi e 
koymuş olacağım. 

ıSaym Sungur'un önergesine Komisyon ka
tılıyor mu?.. 

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

.BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
ISanatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl-
ımıyorlar. Önergenizi kısaca iizaih. etmek, için 
buyurunuz Sayın Sungur. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkanını, muhterem arkadaşlarım; Be
nim önergeni Anayasaya aykırılıkla ve Anaya
sa; ile. bağdaşmamakla ilgili değildir. Anaya
sanın 120 nci maddesinin 3 neü fıkrasındaki: 

«Üniversiteler, Devletin gözıetimi ve de
netimi altında, kendileri tarafından seçilen 

organları eliyle yöneltilir...» hükmü 1971 tari
hindeki 120 nci maddenin tadilinden sonra gir
miştir. 

Bu fıkranın varlığının karşısında üniversi
telerin Devletin gözetimi ve 'denetimi altımda 
bulunduğunu kabul etmek zorunluğu vardır. 
İşte bunun neticesidir ki, 7 nci madde, yani 
üniversitelerin denetleme kurulunun teşkili ted
vin edilmiştir. 

Nihat Enim Hükümeti tarafından sevk edi
len metin vardır elimizde. Arkasından, Sayın 
Prof. Sabaıhaıttin Özbek'in (o zaman Millî Eği
tim Bakanı bulunuyorlardı) birlikte çalışarak 
hazırlamış olduğumuz Millî Eğitim Komisyo
nundaki metin vardır, bir de Plân Komisyo
nunda hazırlanan metin vardır. 

Benim Yüksiek Heyete arzım, >bu 7 nci mad
deye vuzuh verebilmek ve daha anlaşılır bir 
hâle getirebilmek için, daha çok Millî Eğitim 
Komisyonunun kabul etmiş olduğu metne ya
kın bir metni heyetinize sunmaktır. 

Benim teklif ettiğim metinde daha açık ola
rak belirtiliyor. Şöyle ki : 

«Kurul, Başbakan veya Millî Eğitim Baka
nının başkanlığında,. Millî Eğitim Bakam Ada
let Bakanı, bu kanuna taibi üniversitelerin öğ
retim görevi başında bulunan eski rektörler
den 3 yıllık bir süre için kur'a ile seçilecek 3 
üye ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Millî Gü
venlik Kurulunca seçilecek 1 üyeden kurulur.» 
ıder benim önergem. 

ıSaym Bakan da o zaman Millî Eğitim Ko
misyonunda bulunduklarında ve biziim kabul 
'ettiğimizde, ki o tarihte ben de Millî Eğitim 
Komisyonunda kendileriyle birlikte çalışmıştım. 
Burada dikkat buyurulursa «Millî Güvenlik 
Kurulunun dekanlık yapmış öğretim üyeleri 
arasından» diyor, yani tahdit ediyor. Halbu
ki Millî Eğitim Komisyonundan geçen şekilde 
«dekanlık yapmış» tahdidi yoktur. «Millî Gü
venlik Kurulunum seçeceği bir üyeden» denil
mektedir. Binaenaıleylh, ıbu Millî Eğitim Ko
misyonunun kabul ettiği metin, ki o tarihte 
'Sayın Bakan da bu metlinle birlikte bulunmuş
lardı, daha yerinde olur kanısındayım. 

Ayrıca, Plân Komisyonundan gelen metin
deki ifadede bir düşüklük de vardır. Şöyle 
ki; «Millî Güvenlik Kurulunun dekanlık yap
mış öğretim üyeılerii arasından...» diyor. Hiç 
değilse « Millî Güvenlik Kurulunca...» demek 
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lâzım. «Millî Güvenlik Kurulunca dekanlık 
yapmış...» demek lâzım. 

Bu ıdurum dekanlık yapmışlara inhisar et
tirilmemeli, Millî Güvenlik Kurulunun seçe
ceği herhangi bir öğretim üyesinden, herhan
gi ıbir kişüden İmrulmalıdır. Benim teklifim 
arz ettiğim gibidir. i 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Sayın Gelâl Sungur tarafın- { 

dan verilmiş bulunan ve Hayrettin Uysal'sn j 
önergesiyle birlikte işlem gören önergeye Ko- I 
misyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp lailmımıaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma-
sunı kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul ediimemiştir efen
dim. 

7 nci maddeyi,oylarınıza arz 'ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Kuruluş ve işleyişi 

Madde 10. — Üniversitelerarası kurul, bü
tün üniversitelerin rektörleri ile en yetkili or
ganının üç yıl için seçeceği ikişer profesörden 
[kurulur. 

Bu kurulda üye üniversite rektörleri, her yıl 
Haziran ayının son haftasında bir arada yapa
cakları toplantıda, Üniversiteleraııası Kurula 
aralannıda>n, bir başkan, bir başfcanvekili se
çenler. Aynı şahıslar, aradan ıüç yıl geçmeden 
.Üniversitelerarası Kurul Başkan ve Başkanve-
Mlliğine teikıiar seçilemezler. 

Kurul toplantıları, rektörlerde aksi karar-
laştırılmıadıkça Başkanın bağlı olduğu üniver
sitenin bulunduğu şehirde yapılır. 

Kurul raportörlüğünü oya kaıtılmafcsızın 
Üniversiteler ariası Kurul Genel Sekreteri yapar. 
Genel Sekreter Kurul tarafından tayin edilir. 
Genel Sekretere bağlı sekreterlik bürosunun 
[merkezi Ankara'dadır. 

Raportör, Kurul tutanak ve kararlarını sak
lar, bunların birer örneğini üniversitelere ve 
fakültelere gönderir. 

Üniversitelerarası Kurul, Başkanın çağrısı 
üzerine toplanır. Gerekli hallerde Millî Eği
tim Bakanı veya her üniversite rektörü, Ku
rulun toplantıya çağrılmasını Başkandan iste
yebilir. 

Üniversitelerarası Kurul kararlarının birer 
örneği Millî Eğitim Bakanlığıma gönderilir, j 

Millî Eğitim Bakam alınan kararın yeniden in
celenmesini gerekçe göstererek, 15 gün içinde 
isteyebilir. Üniversitelerarası Kurul, aynı ko
nu üzerinde alacağı kararı bir ay içinde Ba
kanlığa bildirir. Bu kararın üye tamsayısının 
ısaılt çoğunluğu ile alınması gereklidir. Bu ka
rar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine baş
vurmak hususundaki hakları saklı kalmak üze
re, kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Üniversiteler Kanunu tasarısının 10' ncu 
niiadddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

ıSakarya 
Hayrettin Uysal 

-Madde 10. — Fıkra 1) Üniversitelerarası 
Kurul bu kanuna tabi üniversitelerin rektörleri 
ile her Senato'nun üç yıl için seçeceği ikişer 
profesörden kurulur. 

Sayın Başkanlığa 
10 'ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıda 

arz ettiğim şekilde değiştirilmesini arz ve' 
teklif ederim. 

Yozgat 
Gelâl Ahmet Sungur 

Üniversitelerarası Kurul, bütün üniversite-
(leıin rektörleri ile en yetkili organın üç yıl için 
seçeceği birer profesörden ve her fakültenin 
dekanından kurulur.» 

Sayın Başkanlığa 
10 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini 'arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Celâl Ahmet Sungur 

«Madde 10. — Son fıkra : Üniversitelerara
sı kurul kararlarının birer örneği Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilir. Millî Eğitim Bakanı 
alınan kararların yeniden incelenmesini, gerek
çe göstererek, 15 gün içinde isteyebilir. Üni
versitelerarası kurul 1 ay içinde ayın konu üze
rinde alacağı kararı Bakanlığa bildirir. Bu 
kararın toplantıya katılan üyelerin salt çoğun
luğu ile alınması gereklidir. 

BAŞKAN — Saym Hayrettim Uysal'm öner
gesine Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
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. PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ JdTOTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Hayret
tin Uysal'm önergesine katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
ULAŞTİRMA BAKANİ VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
.Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm oku
nan önergesine Hükümet ve Komisyon katıl
mamaktadır. Önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik-
Ikate alınmasımı kabul buyuranlar... Kabul et-
aneyenler... Kaibııl edilmemiştir efendim. 

Sayın Sungur'un önergelerini tekrar oku
tuyorum. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
«Mevcudun saılt çoğunluğu şeklinde düzeltil-
meik suretiyle...» 

BAŞKAN — Bir daha okutayım efendim. 
ayrı ayrı iki önerge var. 

(Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un birinci önergesi tekrar okundu.) 

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

BAŞKA — Komisyon katılmıyor. Hükü
met?.. 

ULAŞTİRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanında S. Ü.) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Sayın Sungur, önergenizi izah etmek üze

re buyurunuz. 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa

yım Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim 
vermiş olduğum takrir üniversitelerarası kuru
la her fakültenin ayrı özelliği olması itibariy
le, fakülte dekanlarının kaıti'lmasını istihdaf 
etmektedir. Şöyle ki, eğer bir üniversiteler
arası kurulda, meselâ İlahiyat Fakültesine aiıt 
bir mesele konuşulurken, İlahiyat Fakültesi! 
Deltanı bulunmazsa, diğer bir üniversite pro-
fesürü oranın hakkımda lâyıkı veçhile izahat 
ve tenvir edici bilgi vermcıktem mahrıtm kala
caktır. Veya üniversitelerarası kurulda jüriler 
seçilirken burada herhangi bir jürinin teşkilin

de, m'eselâ Sümeroloji, Hititoloji, Hindoloji 
gibi kürsülerin profesörleri bir' röntgen jürisi
nin teşkili yapılırken, bir gastroentoroloji jü
risinin teşkili yapılırken yeterince bilgi sahibi 
olamıyacaktır. 

Kışlaca, üniversitelerarası kurulun daha fay
dalı işleyebilmesi içim bu talkririmi vermiş bulu
nuyorum. Kabul veya ret Yüksök Heyetin 
takdirine aittir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sungur tarafından ve

rilen önergeye Komisyon ve Hükümet fcatıkna-
dıklarını ifaide ettiler. 

Önergemin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmemiştir. 

Sayın Sungur'un ikinci önergesini okutuyo
rum : 

(Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sungur'un 
ilkine! önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Sungur, «..gereklidir» 
den sonraki fıkranın çıkmasını mı isitiyor&ufnuz, 
yoksa sehven mi önergenizde yazmadınız? 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ko
misyon katılmıştı. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
son fıkrayı takip edersek, arz edeceğim şekil
de Komisyon da katılmış bulunmaktadır. Yavaş 
yavaş okum'aik sureıtüyle fıkrayı arz 'edeceğim: 

BAŞKAN — Yani, şimdi son fıkramın çık
masına mütedair... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır, en son 
cümle olan; «Bu karar, ilgililerin yetkili yar
gı mercilerine başvurmak hususundaki hakları 
saklı kalmak üzere, kesinidir» kısmı kalıyor. 
Yalnız, o cümleden bir önceki cümle, «Bu fca-
rarın toplantıya kattıilıan üye mevcudunun salt 
çoğunluğu ile alınması gereMiıdİT» seklimde de
ğiştirilmesi uygun görülmüştür. Onu mütea
kip, «Bu karar, ilgililerin yetkili yargı merci
lerine başvurmak hususundaki haklan saklı 
kalmak üzere, ^kesindir» yiinıe kalıyor. 

Zaten sayın önerge sahibi de bu hususa iş
tirak ettiler. 

BAŞKAN — Komisyon, önerge sahibinin 
talkririne, kendi beyan ettiği hususun kabulü 
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halinde katılacağını ifade etmekte ve ilâvesini 
öngördüğü hususu da beyaın etmiş ve zapta geç
miş bulunmaktadır. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ko
nuşmayacağım, iştirak halindeyiz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi bunu kabul edi
yorlar. 

Hükümet bu şekilde duruma katılıyor mu 
efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(O; Senatosu Cumhurbaşkanında-S. Ü.) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katıldığını ifade edi
yor. 

Şimdi, önergenin tadil şekliyle maddeyi oku
tuyorum : 

«Bu kararın, toplantıya katılan üye mev
cudunun salt çoğunluğu ile alınması gereklidir. 
Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine 
başvurmak hususundaki hakları saklı kalmak 
üzere, kesindir.» 

BAŞKAN — Önergeye bu tadil şekliyle Ko
misyon ve Hükümet katıldıklarını ifade etmiş
lerdir. 

Önergenin dilkkate alınıp 'alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alm-
ımaısıını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. * 

Üçüncü Bölüm 

Üniversitelerin işleyişi 
I - Üniversite organları 

Senato 
Madde 11. — Senato, Rektörün başkanlı

ğında, öğretim görevi başında bulunan bir 
önceki rektörden, rektör yardımcılarından, 
fakülte dekanlarından, her fakülte kurulunun 
feendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği 
İkişer profesörden ve üniversite veya. fakülte
lere bağlı her yüksek okulun müdüründen ku
rulur. 

Senato raportörlüğünü, oya katılmaksı
zın üniversite genel sekreteri yapar. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendi
ren kanun ve tüzük tasarılarını hazırlar ve 
aynı mahiyetteki yönetmelikleri yapar, üni-
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[ versiteniın bütünümü ilgilendiren işler " hak
kında karar verir. Üniversite veya fakülte
nin yetkili organlarının kürsü, bölüm, enstitü, 
yüksek okul ve diğer 'kurumların kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki 
tekliflerini inceleyerek bu hususlarda gerek
li kararı alır. Seçimler hakkındaki kararları
nı işleme koyar, bütçe hakkımdaki önerile
rini inceleyerek bu husustaki üniversite gö
rüşünü tespit eder. Kanun, tüzük ve yönet
in elliklerle kendisine verilen diğer görevleri ya
par. Bir imtihana bağlı olmayan fahri aka
demik paye ve unvanlar hakkında ilgili fa
külte organından gelen teklifleri karara bağ
lar. 

Senato, üniversiteye bağlı kurumlara atan
mış öğretim üye ve yardımcılarını, üniversite
nin diğer kurumlarındaki öğretim, eğitim ve 
araştırma hizmetleri ile görevlendirebilir. 

Fakülte organlarının bu kanun hükmünce 
kesim olanları dışındaki karar ve işlemleri
ne yapılacak itirazlar, Senato tarafından ince
lenip karara bağlanır. 

Fakültelerin Senato tarafından onanmaya-
rak bozulan işlem ve kararlan ilgili organ
larca yeniden incelenebilir. İkinci defa Sena-

I toya gelen fakülte kararları, Senato tarafın
dan kesin karara bağlanır. Senatonun aldığı 
ret kararları, gerekçesiyle birlikte, ilgili fa-
'külteye bildirilir. 

Yönetmelikler, Senatosunun omamındain ve 
Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra yü
rürlüğe girer. Senatolarca hazırlanan kanun 
ve tüzük tasarıları, gerekçeleriyle birlikte, Mil
lî Eğitim Bakanlığına sulnukır. 

Rektör, Senato karanlarını mümkün olan 
en kısa zamanda, çoğaltarak Millî Eğitim Ba
kanlığıma, dekanlıklara ve Senato üyelerine 
gönderir. Millî Eğitim Bakanı Senatoca alı-
nain bir kararın, gerekçe göstererek yeniden 
incelenmesini 15 gün içinde isteyebilir. Sena
to bir uy içinde avnı konu üzerinde alacağı ka
rarı Bakanlığa bildirir. Bu kararın, üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile alınması gerekli
dir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı merci
lerine başvurmak hususundaki halkları safklı 
kalmak üzere, kesindir. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, sizin önergeniz
de «yeniden incelenmesi» tabirini yer değiştir-

I missiniz. 
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CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Sayın Sungur önergesini geri almıştır. Bu 

suretle önergesiz madde haline gelmiştir. Mad
deyi okutmuş bulunuyorum. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rektör 
Madde 13. — Rektör, her üniversitenin 

bütün öğretim üyelerinin bir arada yapacak
ları toplantıda, üç yıll için, üniversitenin ay
lıklı profesörleri arasından, «salt çoğnlufcla se
çilir. 

Dönem süresi biten rektör yeniden seçile
bilir. Fakat, aynı şahıs, araidaln bir seçim dö
nemi geçmeden, iki dönemden fazla rektör
dük yapamaz. 

Rektör, üniversite tüzel kişiliğinin temsil
cisidir, üniversite kurullarına başkanlık eder, 
bunların kararlarını uygular, üniveırsiteye 
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağ
lar. 

Rektör, her öğretim yılı sonunda üniver
sitenin genel durumu ve işleyişi hakkında 
Yüksek Öğretim Kuruluna bir rapor verir. 

Rektör, bütün kuruluşlar üzerinde genel 
bir denetleme yetkisine sahiptir. Bu kanun
da dekalnlara verilmiş olan yetkilerin kulla-
nılmasıını ve böylece üniversitenin yönetim ve 
öğretim iş/İleriyle bilimsel araştırma işleri
nin gereği gibi yürütülmesini sağlar ve bunun 
için gerekli denetlemeleri yapar. Gördüğü 
aksaklıkları giderecek tedbirlerin alınmasını 
sağlar. Rektör, Ikendi yetkisinde olan bu işle
ri yapmadığı takdirde ilgili dekan, müdür ve 
öğretim üyelerilyile birlikte sorumludur. Sena
to üyelerinden her biri rektöre bu hususta ya
zı ile soru sormak yetkisine sahiptir. Rektör 
bu soruya en geç 15 gün içinde yazı ile cevap 
vermek zorundadır. 

Rektörün aylıklı profesörler arasından se
çilmiş bir veya iki yardımcısı bulunur. Rek
tör yardımcılarını, seçimini talkibeden bir ay 
içinde, Rektörün 'göstereceği bir misli aday 
arasından Üniversite Senatosu seçer. Rektör 
yardımcıları, Rektörün tespit ^edeceği işleri 
görürler. 

Rektör, itşi başında bulunmadığı zaman, 
rektör yardımcılarından birini vekil bırakır. 

Rektörün, vekilini tayin edemediği hallerde, 
öğretim üyeliğinde kıdemli olan yardımcı, ve
kil olarak görev yapar. 

Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse 
veya rektör, seçim süresi dolmadan görevin-
iden ayrılırsa, onun seçim süresini doldurmak 
üzere yeni bir rektör seçilir. 

BAŞKA — Madde üzerinde Sayın Esat Kı-
ratlıoğlu tarafından verilmiş bir önerge var
dır. Bir tek fılkra eklenmesini istemektedir. 
Bu sebeple maddeyi müzakereye vazediyorum. 
Görüşmek isteyen sayın milletvekilli?.. Yok. 
Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteler Kanun tasarısının 13 ncü maıd-

idesine laşağıidaki fıkranın ilâvesini arz ve teMif 
ederim. 

Nevşehir 
Esat Kıratlıoğılu 

Rektör, fakülte profesörler kurullarının bir 
arada yapacakları toplantıda iki yıl için aylık
lı profesörler arasından her seçim dönemitnide 
•başka bir fakülteden olmak üzere salt çoğun
lukla seçilir. 

Her fakültenin seçim sırası taımamlanınea 
gelecek seçimlerde bu sıraya uyulur. 

Altı aslî profesörü olmayan fakültelerden 
rektör seçilemez. 

Dönem sırası biten rektör bir dönem daha 
seçilebilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ

TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanında S. U.) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Falkülte organları 
Falkülte Kurulu 

Madde 14. — Fakülte kurulu, fakültenin 
öğretim üyeleri ile Fakültede ders vermekle 
görevli diğer öğretim üyelerinden kurulur. Ku-
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nı l , dekanın daveti üzerine toplanır. Üyeler
den üçte biri kurulun toplantıya çağırılmasını 
dekandan isteyebilir. Kurul, akademik çalış-
imaları ilgilendiren hususlar hakkında karar ve
rir, akademik seçim/leri yapar; fakültelerde 
yüksek okul, okul, bölüm, kürsü ve enstitülerin 
Ikurulmıası, birleştirilmesi, kaldırılması hak
kında teklifler yapar. Doğrudan doğruya fa
külteyi ilglilendifren kanun, tüzük ve yönetme
lik tasarılarını hazırlayıp Senatoya sunar. Yö
netim Kurulunca havale edilen konuları sonu
ca bağlar. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde1 

açıkça yetkili kılındığı hususlarda karar verir. 
Fakülte kurulu, asistan ve öğrencilerle ilgili 

konularda ve gereken hallerde, fakiülte kurulu 
karar verdiği takdirde, usulüne göre seçilmiş 
Ibir asistan temsilcisi ile bir öğrenci temsilcisini 
'kurulda dinleyebilir. 

Profesörlüğe yüksetlilme ve atanıma işlem
lerinde fakülte kuruluma yalnız profesörler 
katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Arslan-
türk'ün bir önergesi vardır. Madde üzerinde 
görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. 

Buyurun Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Konya) — Sayın 
•Başkan, sayın milleıtvekiillerî; 

Üniversitenin yönetim organlarından birisi 
•olan fakülte kuralıma öğrencilerin ve asistanla
rın katılımını sağlayan son paragrafı hep bera
ber okuduk. 

ıl2 Mart muhtırasından bir yıl veya iki yıl 
önce, hemen hemen üniversitelerde şöyle bir gö
rüş birliği vardı: Yalnız Türkiye'de değil bütün 
dünyada; öğrencinin yönetime katılmasıyle ken
disine sorumluluk vermiş olacağız ve "böylece 
'üniversitede doğan birçok sorunları önleme im
kânını bulacağız, görüşü hâkim olmuştu. 

Bu hâkim olan görüşün ışığında Dünyada 
(gelişmeler oldu. öğrenciler düne nazaran üniver
site yönetiminde dana çok söz saflıibi oldular. 
Üniversite kanun tasarısı önümüzde; fakat dün
yada oldukça geniş yanlkıları olan üniveırsite 
yönetimine öğrencilerin çoğunun katıldığı bir 
dönemde, bu tasarı, öğrencinin yönetime katıl
ması esprisini getirmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer öğrencinin yöne
time katılmasını, meselâ fakülte organlarında 
yer yer söz sahibi olmasını bu tasarı ile sağla-

yaibilse idik, öğrenıcinin sorunları kanunî yol
larla öğretim üyelerinin önüne gerek tartışıla
cağından ve öğrenciler bu konuların tartışmala
rını tekrar arkadaşlarına götürecekleri için bir
çok meselelerin arkada fiskos konusu olmasını 
önleyecek ve bu suretle pek çok problemleri 
dalha evvelinden önlemiş olacaktık. Maalesef 
tasarı sorumluluk verdiğimiz insanlar, çeşitli 
aşırılıklardan kaçınırlar ilkesini hiç dikkate al
madan öğrencilerin yönetime katılması mesele
sinde e bir açıklık getirmemiştir. 

Dünyada öğrencinin yönetime katılması isi 
'gittikçe gelişmektedir. Değişik üniversitelerde 
değişiklikler olmakla birlikte, öğrencilerin yö
netime katılması sağlanmştr, Dünyada. Batı'da 
löğrenc'i, ağırlığna önem verilen bir varlıktır. 
Üniversitenin kime hizmet için kurulduğunu 
unutmamak mecburiyetindeyiz, değerli arka
daşlarımı. Üniversite kampusları yani, çeıvreleri, 
özenilerek yapılmış ve gözalıcı yapılarımdan bi
ri ; kitaplığı, çalışma odaları, oyun, eğlence, si
nema ve toplantı salonları ile öğrenci derneği 
ıbinası ile tamamen öğrencilerin yetiştirilmesini 
öngörür. Asıl amacımız bizim oradaki öğretim 
üyelerini yetiştirmıek değil, öğrencileri yarınki 
hayata hazırlamakttır. 

Bir üniversiteden misal vermek isterim; 
Sussex Üniversitesinde yeni bir enstitü binası 
yapmak için içinde tenis kortları bulunan bir 
alan kullanılmak istendiği zaman, öğrenciler 
spor çalışmalarını kısıtlayacak bu tasarıya kar
şı çıkalbiliyorlar, yapılan tartışma sonunda, plân
lama komisyonu, öğrencilere hak veriyor ve bu 
işten vazigeçilebiliyor. Bu yapılabiliyor, üniver
sitede. 

ProfeSiör Bewer, öğrenci derneği başkanının 
Ibir yerde rektör kadar güçlü olduğunu ve döne
mi süresince derslerinden affedildiği haldeı 
bursunu kesilmediğini söyleyebiliyor, asrımız
da. öğrenci temsilcileri, eğitim ile ilgili bütün 
komisyon ve kurullarda söz sahibidirler. Öğre
tim üyeleri, öğrenci nabzını elden kaçırmamaya 
dikkat ederler, Batı ülkelerde. Birleşik Ameri
ka'da, her öğretim üyesinin sömest sonunda, 
öğrencilere imzasız bir anket vererek, eleştiri
lerini alması geleneği yerleşmiştir, bugün. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sonuçlandırı
nız lütfen. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — To. 
parlayayım efendim, müsaade ederseniz. 
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Berkeley'den Prof. Karplus, «öğrenci tepki
sini alamazsak, yaptığımız öğretimi nasıl değer
len direbiliriz.» diyor. Batı üniversiteleri son 
yılların acı olaylarından ders almışlardır. ^ öğ
retimde başarısızlık görülüyorsa, hiç kimse bu
nu sade öğrencinin kusuru gibi göstererek, işi 
fazlaca basite indirgememektedirler. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, mü
saade ederseniz bir kaç cümle ile hemen ftiıtire-
yinij 

Maalesef yerleşmiş bir geleneğimiz var; öğ-
ırenciyi karşımıza alıp görüşmeyi bile hoş gör
müyoruz. öğrencilerin yönetimıe katılmasını iki 
yıl önce kalbul eden 'bütün üniversite öğretim 
üyeleri vesaire, şimdiden nerede ise caymış bir 
(havamız var, bundan. Kimimiz öğrencinin üni
versite işlerinden anlayamayacağını ileri süre
cek: kadar kesin konuşuyoruz; bir kaç ay sonra 
ellerine birer diploma vererek, bir hekim, bir 
mühendis, bir öğretmen, bir yargıç yapacağız 
fbunları. Bir yönetici olarak, geniş toplum ke
simlerimde sorumluluk yükleyeceğimiz gençle
rim, yıllarca içinde dirsek çürüttükleri ve aksa
yan yanlarını yaşayarak öğrendikleri bir ör
gütü anlayamayacaklarını ileri sürmek, en azın
dan anlamasını öğremmemiş insanlar yetiştirmek 
'gibi acı bir çelişki olmuyor mu? Atatürk'ün ül
kenin yarınlarını gençliğe emanet edişinin an
lamımı düşünmemizi istiyorum değerli arkadaş
larım. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Arslantürk, buyurun. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tasarı, genellikle asistan ve öğrencilerim yö
netime katılmasını öngörmemektedir. Değiştiri-
lerde ise bu konuda tasarıdan da katı davranıl-
mış ve hemen hemen asistan ve öğreınciler yöne
ltilme karıştırılmamıştır. Tasarı, sadece fakülte 
kurullarımda asistan ve öğrenci temsilcilerine 
yer vermektedir. Değiştiriierde ise, asistanlara 
sadece fakülte yönetim kurullarında temsilci 
hakkı tammmış, öğrencilere ise, hiçjbir kurulda 
tetasil hakkı verilmemiştir. 

Bizim kişisel görüşümüz odur ki, asistan ve 
•öğrenciler, bütün üniversite, fakülte ve bunlara 
bağlı yüksek: okul kurullarında temsil edilmeli
dirler. Ancaik, akademik unvanların verilmesi | 

gibi konular hariç, her konuda söz hakları bu
lunmalıdır. Ayrıca üniversite idarî personeli de, 
bir »çok Avrupa üniversitelerimde olduğu giîbi, 
fakülte kurullarında temsil edilmeli ve akade
mik nitelikte olmayan konularda görüşmelere 
katılmalıdırlar. 

Üniversite öğretim kadrosu,' öğrencileri ve 
idare personeli ile bir bütündür. Bu bütünün 
her kademesi, kurullarda yeterince temsil edil
melidir. Böylece, yetkileri elde tutan sınırlı bir 
grupla talbanm çatışması ve sürtüşmelere sürük
lenmesi. önlenmiş olacaktır. 

Hacettepe Üniveraitesimln, Üniversiteler ka
nun tasarısı üzerimdeki görüşü ve önerisi adlı, 
8 . 4 . 1970 tarihli Senato kararı broşürünün 12 
ncl sayfasında, «öğretim yardımcıları ve öğrem-
cüSlenin yönetilme katılmaları:» başlıklı kısımda 
özetle; «Çağdaş üniversitelerde öğretim yardım
cıları ve öğrenciler üniversite yömetimine deği
şik oranlarda katılmaktadırlar. Çoğunluk tara
fından seçilmiş öğrenci temsilcilerinim ve- asis
tanların yönetime yardımcı ve sağlıklı bir dene
tim unsuru olacaklarımı kabul etmek lâzımdır.» 
denildikten sonra devamla; «Bu nedenle üniver
sitenin çeşitli organlarında belirli oranlarda öğ-
ratiım yardımcısı ve öğrenci temsilcisi bulumıma-
sımı faydalı germekteyiz,» denmektedir. 

Yine Hacettepe Üniversitesi Senatosu, 12 
Mart 19'Tl Muhtırasından 11 ay önce A. P. ikti-
darınca 'hazırlamam Üniversiteler kanun tasarısı 
üzerine, tasarıda ömıgörülen karma kurullarda 
asistan ve öğrenci temsilcilerinim bulunmasını 
veter bulmamış, yayınladığı broşürde, yukarıda 
özetlediğimiz görüşü ortaya koymuş ve hattâ 
aynı broşürün 20 nci s;ayfasmda, «yönetim ve 
demetim» bölümünde de; «Üniversiteler, öğre* 
tim üyeleriyle, >oy salhübl olarak öğretim yardım
cıları ve öğrenci temsileilerimdem kurulu organ
ları eliyle yönetilir ve denetilir» demmekltedir. 

O yıllarda diğer üniversitelerde de, Üniver
siteler kanun tasarısı nedeniyle hazırlaman 'bro
şürlerde aşağı yukarı aynı görüşlere yer veril-
mıiştii'. 

iSözlerimi özetlemek gerekirse şjöyle diyebi
liriz: Anarşik olayların etkisinden her nedense 
'bir türlü sıyrılıp da ö;zel yönetmelikle seçilecek 
'bir kaç asistan ve öğrencinin üniyersite yöneti
mine katılması bir türlü olumlu karşılanamıyor. 
Bu bize biraz çelişkili bir durum olarak görünü
yor. Saygılar sunarım. 
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İBAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞÛT ÜDKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, önümüzdeki kanun Üniversiteler ka
munu tasarısı ve bunu ifade ederken de üniversi
tede reform yaptığımızı iddia ediyoruz ve kısa 
•olarak kanundan bahsederken, Üniversite Re
form Kanunu diyoruz. 

Şimdi, Hükümetim teklifinden farklı olarak 
komisyon burada fakülte kuruluna bir fıkra ek
lemiş : 

!«Fakrülte kurulu, 't.asistan ve öğrencilerle il
gili konularda ve gereken hallerde, fakülte ku
rulu karar verdiği takdirde, usulüne göre seçil-
ımiış bir asistan temsilcisi ile bir öğrenci temsil
cisini kurulda dinleyebilir. 

Profesörlüğe yükseltilmıe ve atanma işlemle
rimde fakülte kuruluna yalnız profesörler ka
tılır» demek suretiyle öğrencimin ve asistanların 
yönetime katılmasını ürkek bir şekilde tespit 
»etmiş. 

Bir defa, çağın isteklerine uygun olarak öğ
rencinin ve asistanların belli bir oranda, ölçüsü 
içerisinde yönetime katılması artık bütün dün
yada kalbul edilen bir gerçektir. Benden evvel 
konuşan değerli arkadaşınım ifade ettiği gibi, 
Türkiye'de de bu mesele ortaya atıldı, üzerinde 
ileri geri konuşuldu, olur dendi, olmaz dendi 
ve ben hatırlıyorum ki, olur istikametine gitti. 
Adalet Partili Millî Eğitim bakanlarından bir ar
kadaşımızın, asistanların ve öğrencilerin yöne
time katılmalarını sağlayacağını beyan ettiği
mi ben biliyorum. Yani, bu noktaya kadar gel
miştik; şimdi ne sebeple dönüyoruz? 

Bugün moıdern, çağdaş üniversitede şöyle 
'düşünülüyor; deniyor ki, «Üniversite bir bü
tündür. Üniversitenin esas yapısal unsuru öğ
rencidir. Öğretim üyelerimde yapısal unsurun 
temeli asistandır. Eğer bunlar bir ölçü içerisin
de, her mamelektin ulusal isteklerine, şartları
na göre bir muayyen ölçü içerisinde yönetime 
katıldıkları takdirde bir takım sürtüşmeler, bir 
takım olaylar ortadan kalkar ve daha dengeli 
Ibir üniversite hayatı ortaya çıkar.» 

Bugün kabul edilen sistem budur. Bunu, 
Hacettepe Üniversitesi kalbul etmiş, İstanbul 
Üniversitesıi kabul etmiş, birçok üniversiteler 
kalbul etmiş, siyasilerimiz de kabul etmişlerdi. 

Simidi, Hükümetin getirdiği tekliften biraz 
ileri .giderek bu ilişki, ihtiyacı hiç karşılama

yacak şekilde buraya getirilmiş, demek ki, bir 
mânevi baskı, hakikatin baskısı altında kalın
mış ki, böyle işlemez de olsa sembolik de olsa, 
buraya konmuş. 

(Miniz arkadaşlarım, mademki bir reform 
yapıyoruz, Üniversite kanunuyle her iki senede 
her üç senede, her beş senede bir oynanmaz. Bir 
temel kanun getirildiği zaman o kanunla her 
dakika oynanmaz; oynanması da doğru değil
dir, istikrar sağlanamaz. İlim hayatı ileriye gö-
türülemez. Bir reform yaptığımızı iddia etti
ğimiz şu sırada alınız lütfen maddeyi geriye, 
çağırınız, araştırınız, evvelce beyanda bulunan 
arkadaşlarımız var, onlar herhalde yetkili or
ganlarına sormadan böyle bir beyanda bulun
mamışlardır, bir bildikleri vardır, onun için is
tirham ediyorum, bu maddeyi komisyona alsın 
arkadaşlarım ve üzerinde tetkik yapın, bu mem
leketin gerçeklerine ne nispette uygunsa onu 
kabul edelim ama buradaki, öğrencilerin ve 
asistanların yönetime katılması değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurum. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sık sık kürsüye gelmek mecburiyetinde kal
dığım için hepinizden özür dilerim. Fakat, bun
ları mutlaka cevaplandırmak mecburiyetinde
yim. Çünkü, cevaplandırmazsak, bu ortaya 
'konan fikirler içinde bir çok gizli, saklı bâzı 
meselelerin bulunduğu efkârı umumiyeye ya
yılır ve bu bakımdan bunları cevaplandırma
ya mecburuz; onun için özür diliyorum. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, bir kere ar
kadaşımız «Araştırmaydılar, komisyon araştır-
saydı.» diyor'. Bu kanunun maddesi müzakere 
edildiği zaman, her maddede olduğu giıbi, üni
versite mensuplarının hepsi burada bulunmuş
lardır. Sayın Arslantürk de bu komisyonun üye
si idi, bu konular müzakere edildiği zaman. 

Binaenaleyh, biz, öğrenci arkadaşlarımızın, 
evlâtlarımızın lehine olan ne varsa onu teklif 
etmek mecburiyetindeyiz ve üniversite temsil
cileriyle beraber yaptığımız bu maddenin mü
zakeresinde «Üniversite öğrencileri icabettiği 
zamanlarda her an içim kurullarda temsilci bu
lundurabilirler, bulundurulur» diyoruz. Yani 
öğrenciyi, öğrenme ve diğer bütün vazifeleri 
yerine getirme istikametinde kurullarda bu-
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Jundurimayı zaten burada temin etmişizdir. Bi
naenaleyh, öğrenciye değer verilmiştir. 

Asistanlara gelince, asistanları üstelik yö
netim • kurilarınıa ithal .etmiş ve hattâ oy hakkı 
dahi tanınmıştır. Bunun üstünde herhangi bir 
şeyi tanımak, bir de öğretim görevlisiyle yani 
(öğretimi yapanla talebe arasında bir distansın 
muhafaza edilmesi hususunu da üniversite biz
zat kendisi telkin etmiştir. Bunu bilmenizi ri
ca ediyorum. 

Bunun dışında hemen arz edeceğim, bu işi 
iddia eden arkadaşlardan çok rica ediyorum, 
1970 senesinde Dünya Parlâmentolar Birliğin
de yapılan, talebe ve anarşi 'meseleleri üzerin
de hazırlanmış bir rapor vardır. Bu rapor bir 
Japon profesörü tarafından dört senede hazır
lanmıştır. Bunu tetkik etmelerini rica ediyo
rum. Bu rakorda üniversite talebelerini, «Yö
netime iştirak ettirelim mii, ettirmeyelim mi ?» 
meseleleri gayet güzel münakaşa edilmiştir ve 
Ibumun ışığı altında daha evvel İsveç, Da
nimarka, İngiltere ve şimdi hatırımda bulun
amayan birçok memleketler üniversite talebele
rinin yönetime iştirakine muvafakat etmişler
dir; ama gayet kısa bir zamanda, çok kısa bir 
zamanda pişman olmuşlardır ve bunu geri al
mışlardır. Bu, madde bir... 

İki ; biraz evvel arkadaşlar bir şey okuyor
lar ama gerisinin de farkımda değiller. Ben ri
ca ediyorum, bu kürsüye tam gelelim. 

Hacettepe Üniversitesinden bahsettiler. Bu 
maddenin müzakeresi sırasında Hacettepe Üni-
versite'si Rektörü bizzat kendi ağzıyle «Evet 
biz, evvelâ öğrencilerin yönetime katılması ka
rarını aldık. A'ldık ama, anarşik durumlar da-
Iha çok arttı ve bin defa pişman olduk ve bunu 
geri aldık.» Onun için şimdi burada o ifadede 
Ibulunan arkadaşların bunu da biltaıesimi çok 
uygun bulurum. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Onu bile
rek söylüyorlar. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Bu 
s'dbcpten dolayı muhterem arkadaşlarım; 

1) Her yerde bir distans vardır. Bu dis-
tansı da muhafaza etmek lâzımdır, öğrencile
rin yönetime iştiraki şekli, esasında burada te
mim edilmiştir. Nedir bu? Eğer bir tedris şikâ
yetleri varsa, bir bakım şikâyetleri varsa, bir 
devam şikâyetleri varsa, bir öğrenme şikâyet

leri vansa, 'esasında bunlar kurulda bulunur
lar, gelirler ve kendilerine ait meseleleri bura
da müzakere ve münakaşa ederler. Yalnız oy
lamaya katılmazlar. Bunun üst tarafını iste
mek, ben zannediyorum ki, bir haksızlıktır ve 
arz ettiğim gibi, arkadaşların biraz evvel söy
ledikleri misalde yanıldıklarını da arz eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — önreıgeyi okutuyorum . efen
dim. 

Sayan Başkanlığa 
Tasarının 14 neü maddesinin son fıkrası; 

«Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemle
rinde Fakülte Kuruluna yalnız profesörler ka
tılır.» kısmınım; «Profesörlüğe yükseltilme ve 
atanma işlemlerinde Fakülte Kuruluna profe
sör sayısının yarısı kadar doçent katılır.» şek
linde olmasını Öneririm. 

Saygılarımla. 
Tralbzon 

Mehmet Arslantürk 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZÖÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YLMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİİTİM BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ 

KÂMİL İNAL — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet oku

nan önergeye katılmıyorlar. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kaJbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarımızla arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ıSaym' Arslantürk, siz konuştuğunuz için 
ve müteaddit olarak söz vermedim.. Yani hak
kınız vardı; fakat zannediyorumki, görüşmele
rinizi yeterli buldunuz, o bakımdan... 

MEHMET ARSLANTÜRK (Tralbzon) — 
Ben bu noktaya değinmedim. 

BAŞKAN — Efendim? 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
iSaym Başkan, bu önergede bana mz verirsiniz 
düşüncesiyle, bu noktaya temas etmedim, öner
genin dışında olan hususlarda görüştüm. 

BAŞKAN — Tamam. Görüşme önerge ile 
açıldığı için; yolu o. Önertge açıyor yolu. On-
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dan sonra konuşma hakkı doğuyor. Ben, o 
önergenizi izah sadedinde konuştunuz zannet
tim. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 

III ^ YüksdciokuiUar've orgunları 

Yüksek okullar ve okulların organları : 

Madde 17. — Doğrudan doğruya üniversi
teye veya ıbir fakülteye 'bağlı yüksek okul ve 
okul organları, öğretim kurulu, yönetim kurulu 
ve müdürdür. 

Yüksek okul, öğretim kurulu, okulda öğre
tim görevi yapan bütün profesör, doçent ve öğ
retim .görevlilerinden kurulur, öğretim sorun
ları ile ilgili konularda alacağı kararları, teklif 
olarak bağlı bulunduğu fakülte kuruluna veya 
üniversite senatosuna sunar. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, mü
dürün başkanlığında öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki müdür ile okulun bağlı bu
lunduğu fakülte kurulu veya üniversite sena
tosunun seçeceği üç öğretim üyesinden, üç yıl 
için kurulur. Bu üç öğretim üyesi mevcüdolduk-
ları takdirde, okulda, aslî görevli öğretim üye
leri arasından seçilir. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, oku
lun bağlı bulunduğu fakülte veya üniversite 
kurullarının okulla ilgili kararlarının icrasını 
sağlayacak kararlar alır; yüksek okul öğren
cilerinin yazılma, çıkarılma, naklen .gelenlerin 
sınıfa ve ders intibakları ile imtihanlara aido-
lan işlemleri hakkında kesin kararlar verir. 

Yukarda belirtilenler dışında yüksek okul
la veya okulla ilgili diğer kararlar okulun bağ
lı bulunduğu fakülte veya üniversite kurulla
rınca alınır. 

Yüksek okul veya okulun müdürü, okulun 
bağlı bulunduğu fakülte kurulu veya üniversi
te senatosunca öğretim üyeleri arasından üç yıl 
için seçilir. Süresi biten müdür yeniden seçile
bilir. 

Yüksek okul ve okul müdürü, bu kanunla 
dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından 
yerine getirir. 

Doğrudan doğruya üniversite veya fakülte
ye bağlı okul ve öğretim yapan enstitülerin yö
netiminde de bu madde hükümleri uygulanır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Doğan 
Kitaplı, Sayın Hayrettin Uysal'm iki ve Sayın 
ISunıgur'un bir önerjgesi vardır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. 

önergeleri okutuyorum. 
ıSaym Başkanlığa 

'Tasarının 17 nei maddesinin ilişikteki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

Yüksek okullar ve okulların organları : 
Madde 17. — Doğrudan doğruya üniversi

teye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul ve 
okul organları, öğretim kurulu, yönetim kuru
lu ve müdürdür. 

Yüksek okul, öğretim kurulu, okulda öğre
tim. görevi yapan bütün profesör, doçent ve öğ
retim görevlilerinden kurulur. Öğretim sorun-
larıyle ilgili konularda alacağı kararları, tek
lif olarak bağlı bulunduğu fa'külte kuruluna 
veya üniıversite senatosuna sunar. 

Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, mü
dürün başkanlığında öğretim görevi başında 
bulunan bir önceki müdür ile okulun bağlı bu
lunduğu fakülte kurulu veya üniversite sena
tosunun seçeceği üç öğretim üyesinden, üç yıl 
için kurulur. Bu üç öğretim üyesi mevcudol-
dukları takdirde, okulda, aslî görevleri öğretim 
üyeleri arasından seçilir. 

YükJsek okul ve okul yönetim kurulu, oku
lun bağlı bulunduğu fakülte veya üniversite 
ıkunullannın, okulla ilgili kararlarının icrası
nı sağlayacak kararlar alır. Yüksek okul öğ
rencilerinin yazılma, çıkarılma, naklen gelen
lerin sınıfa ve ders intibakları ile imtihanlara 
aidolan işlemler hakkında kesin kararlar ve
rir. 

Yukarıda belirtilenler dışında yüksek okul
la veya okulla ilgili diğer kararlar okulun bağ
lı bulunduğu fakülte veya üniversite kurulla
rınca alınır. Akademik terfi ve tayinler ile di
ğer personelin tayinleri, okulun teklifleri de 
ıgözönüne. alınmak suretiyle, ilgili fakülte veya 
üniversite kurullarınca bu kanundaki genel 
usule göre yürütülür. 

Yüksek okul veya okulun müdürü, okulun 
(bağlı bulunduğu fakülte kurulu veya üniversi
te senatosunca öğretim üyeleri arasından üç yıl 
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için seçilir. Süresi biten müdür yeniden seçile
bilir. 

Yüksek okul ve okul müdürü, bu kanunla 
dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından 
yerine .getirir. 

Doğrudan doğruya üniversite veya fakülte
ye bağlı öğretim yapan enstitülerin yönetimin
de bu madde hükümleri uygulanır. Bu statüde
ki enstitülerin müdürleri yüksek okul müdürü 
yetki ve haklarına sahiptir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Madde 17. — 
.Fıkra 6. — Yüksek okul veya okulun mü

dürü okulun bağlı bulunduğu fakülte kurulu 
veya üniversite senatosunca okulda görevli pro
fesörler arasımdan üç yıl için seçilir. Süresi bi
ten müdür yeniden seçilebilir. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 17 nci 

maddesinin 6 ncı fıkrasının aşağıda önerilen 
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

'Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 17. — Fıkra 6 : Yüksek okul veya 
okul müdürü, okulun bağlı bulunduğu fakülte 
kurulu veya üniversite senatosunca okulda gö
revli profesörler arasından üç yıl için seçilir. 
Süresi biten müdür yeniden seçilebilir. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu Tasarısının 17 nci 

maddesinin son fıkrasının aşağıda önerilen şe
kilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

.Madde 17. — Son fıkra : Doğrudan doğru
ya üniversiteye ve fakülteye bağlı okul ve 
enstitülerin yönetiminde bu madde hükümleri 
uygulanır, Bu stadüdeki enstitülerin müdürleri 
yüksek okul müdürlü yetki ve haklarına saJhip-
tii'. 

BAŞKAN —• Doğan Kitaplı tarafından ve
rilmiş 'bulunan önerge aynı maddeyi kapsamak

tadır. Yalnız, beşinci fıkranın ortasına, akade
mik terfi ve tayinler ile ilgili bir fıkra ve so
nuna da bir cümle eklenmiş bulunmaktadır. 

Komisyon katılıyor mu i . 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkam. 

BAŞKAN —. Komisyon katılmıyor. 
Hükümet i . 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Oumlhurbaşkanınea S. Ü.) — Katıll-
mryorufl efendim. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon önerge-
yo katılmıyor. 

önergenin dikkate alıp alınmaması hususu
nu oylarmüza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edeınler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiş-
tir.-

Sayın Hayrettin Uysal ile Celâl Sungur'um 
önergeleri aynı mahiyettedir... 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozıgat) — Ay
nı değil.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Aynı mahiyet
te Sayın Başkan, «Profesörler» tabirini kullanı
yor ilkisi de, iki önerge de aynıdır, katılıyoruz 
ona!. 

BAŞKAN —• Aynıdır efendim; birisi daktilo 
ile yazılmış birisi elyazısı ile yazılmış. 

Sayın Hayrettin Uysal'm burada bulunma
ması sebebiyle işlemi, Sayın Celâl Sunıgur'un 
önergesi üzerine yapıyorum ve Sayın Celâl Sun-
•'»•ur'iın önergesine Komisyonun katılıp katılma
dığını soruyorum. Katılıyor musunuz1? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Hükümet?... 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurlbaşkancmca S. Ü.) — Evet 
erendim, 

BAŞKAN — Sayın Sungur'un öeergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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iSaıyın Hayrettim Uysal'm ikinci önergesini' 
tekrar okutuyorum. 

'(Sakarya Milletvekili Hayretttin Uysal'm 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon .. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hüküraett?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cum/hurlbaşkanmca S. Ü.) — Katııl-
mıyoruz, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkatte alınmasını kaibul buyu
ranlar.. Kalbul etmeyenler.. Kaibul edilmemiş-
ti<ı\ 

Tadil şekliyle 17 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul 
•edilmişti*. ' 

II - Üniversite Doçentliği 
Üniversite Doçenti unvanının kazanılması 
Madde 19. — «Üniversite Doçenti» sıfatı, 

bu kanunda gösterilen sınavı başarmakla ka
zanılır. Üniversite doçentliği sınavına girebil
mek için adaylardan şunlar istenir : 

a) Sınava gireceği bilim dalında doktora
sını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini ka
zanmış bulunmak, ya da yabancı memleketlerde 
yapmış alduğu bilim doktorası veya aldığı uz
manlık yetkisinin donçentlik sınavına girmeye 
yeterli olduğu üniversitelerarası kurulca kabul 
edilmiş olmak. 

b) Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık 
yetkisini aldıktan sonra sınavına gireceği bilim 
dalı ile ilgili bir işte en az dört yıl çalışmış ol
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Arslan-
türk'ün önergesi vardır; müzakere açıyorum. 

Konuşmak isteyen sayın milletvekili?.. Sayın 
Üstündağ, buyurun. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Madde üzerinde çok kısa olarak görüşümü 
arz edeceğim. Çünkü, oldukça teknik bir madde. 

Hükümet teklifi bu maddede değiştirilerek. 
doktoralı bir arkadaşın üniversitede doçentliğe 
geçişi için 4 yıllık bir müddet istenilmektedir. 
İçinde bulunduğumuz çağda, herhangi bir bi
lim dalında doktora yapmış bir üniversite öğre
tim görevlisi veya oradaki asistan arkadaşımın, 
eğer başarılı çalışmaları varsa ve tezini hazırla
yabilecek kendi dilinden başka, bildiği yabancı 
dili de ders verebilecek kudrette geliştirmiş ve 
imtihanı da kazanmış ise bunun 4 yıl bekleme
sinde herhangi bir fayda yoktur, ülkemiz için. 
O bakımdan Hükümet, üniversitelerin içinde 
bulunduğu öğretim üyesi sıkıtısmı, zannederim, 
dikkate alarak 2 yıl müddetle bu geçişi sağlama
yı önermesine rağmen komisyonlarda bu tekrar 
4 yıla çıkarılmıştır. Bugünkü uygulamada da 
bu 4 yıldır. Bu uygulamalardan dolayı bizim 
klâsik üniversitelerimizde, hele yeni doğan çe
şitli dallarında öğretim üyesi kıtlığı çekilmek
tedir. 

Yine batılı üniversitelerden örnekler verir
sek, Amerika'daki üniversitelerden örnekler ve
rirsek; Master derecesindeki pek çok arkadaş 
dahi orada derslere girerler ve kürsü sahibi ola
rak. dersleri yönetirler. Türkiye'de Master'in 
üzerinde akademik çalışmalarda en son ve en 
güçlü bir etiket olan doktorayı almış arkadaşı
mın ve 2 yıl da öğretim görevlisi veya 
öğretim içerisinde çalışmış olan arkadaşı
mın doçentliğe geçmesine bu kanunla müsaade 
etmemiz, üniversitelerimizde yeni gelişecek öğ
retim üyelerinin süratle hizmete girmesini sağ
layacaktır. Eğer, reform istiyorsak; üniversi
tede bu yeni gelen öğretim üyesi kuşağının sü
ratle işe katılmasiyle, iki yıl içerisinde doçentlik 
tezlerini vererek, öğretim üyesi olarak öğretim 
kadrosuna girmeleriyle üniversitelerimizde ger
çek değişiklik kendini göstermeye başlayacak
tır. 

4 yıllık müddet ağır bir tempodur, çok ağır 
bir tempodur. Bu müddet içerisinde süratli bir 
gelişim sağlayamamaktayız, öğretim kadrosuna 
katılmakta. O bakımdan, yine arkadaşlarımın 
verdiği önergelere dayanarak, bunun Hükümet 
teklifinde olduğu gibi kabulünde memleketimiz 
koşulları içerisinde yararı olacaktır kanısında
yım. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Sungur, buyurunuz. 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu 19 ncu madde, gerek Millî Eğitim Komis

yonunda, gerek Bütçe Plân Komisyonunda Sa
yın Bakanın ve arkadaşların büyük çoğunluğu
nun iştirakiyle ve bilhassa bu sahada sahibi sa
lâhiyet olan değerli Bakanın, Sayın Komisyon 
Başkanı Profesör Yardımcı'nm da iştirakleriyle 
enine boyuna tartışılmıştır. Üniversitelerin rek
törleri de orada konuşmalarda hazır bulunmuş
lardı. Eğer alelacele bir ihtisas tezi veya dok
tora tezi verirmişcesine doçentlik temin edilmek 
yoluna gidilecekse, bunu iki seneye indirmek 
mümkündür. Ancak, 4 senede dahi bu doçent
lik tezinin yetişme imkânı zordur. Bu süreye 
maddeten sığması mümkün değildir. Asgarî hu
dut bunda konmuştur. Her iki komisyon da 
buna aynı şekilde iltifat etmişlerdir. Sayın Üs-
tündağ arkadaşım, burada meseleyi biraz daha 
basite irca etmek istiyorlar kanısına geldim, ben. 
Halbuki iş 4 senede dahi yetişmemektedir. Millî 
Eğitim Komisyonunun değerli Başkanı Sayın 
Profesör Yardımcı da herhalde konuşup bunu 
izah edeceklerdir, çünkü içinde bulunmuşlardır. 
4 yılda bile bu yetişmiyor. Onun için, bunun 
asgarî maddede kabul edilen tarzda 4 yıl olarak 
kabul edilmesini bilhassa arz ve istirham eder, 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının .19 ncu maddesinin (b) kısmında 

sözü geçen «... en az 4 yıl çalışmış olmak» ye
rine «en az üç yıl çalışmış olmak» şeklini öne
ririm. 

Saygılarımla, 
Trabzon 

Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN - - Sayın Komisyon Başkanı, katı
lıyor musunuz?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN.— Katılmıyor. 
Hükümet i . 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim. 

' BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. İzah etmek üzere Sayın Arslantürk, arzu 
ediyor musunuz eefndim?.. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde görüştüğümüz 19 ncu maddenin 

(b) fıkrasında, doktorasını yapanların doçentlik 
sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği bilim 
dalı ile ilgili bir işte çalışması gereken zamanı 
2 yıl olarak öne sürdüğü malûmlarıdır. Komis
yon, değiştirisinde bu süreyi 4 yıla çıkarmıştır. 
Üstündağ arkadaşımın da uzım boylu izah etti
ği üzere, üniversite öğretim üyesi ihtiyacı karşı
sında kanımca bu konuda normal süre, bu iki 
rakamın aritmetik ortalaması olan «3 yıl» ı ka
bul edecek olursak genç kuşaklara olanak sağ
lanması mümkün olur. 

Takdir buyurursunuz ki, kabul edilecek bu 
3 senelik zaman minimum süredir. Yani dok
torasını yapan her doçent 3 senenin sonunda 
ancak imtihana girer; başarabilirse zaten do
çent olabilecektir, başaramazsa ileri ki yıllarda 
da aynı sınavlara girecektir. 

Bu itibarla her iki teklifin aritmetik ortala
ması olan «3 yıl» günün ihtiyaçları karşısında 
bendenize uygun gelmiştir; takdirinize suna
rım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk tarafından 
verilen önerge Genel Kurula arz edilmiştir. Ko
misyon ve Hükümet katılmadıklarını ifade edi
yorlar. önergenin dikkate alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doçentlik sınavı 
Madde 20. — Doçentlik sınavı, adayın sı

navına gireceği bilim dalındaki üniversite pro
fesörleri arasından, o dalda yeter sayıda profe
sör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zo
runlu kıldığı takdirde en yakın bilim dalları pro
fesörleri arasından üniversitelerarası kurulca ad 
çekmek suretiyle kurulacak üniversitelerarası 
jüriler tarafından yılda iki defa yapılır. 
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Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, 
fcdlejkyuim ve deneme dersi kademelerimden olu
şur. Bu sınavın nasıl yaplıacağı «Üniversite Do
çentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir. 

Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın başvur
duğu bilim dalı için tabiî olarak bilmesi gerekli 
dillerden başkadır. 

Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan 
adayın isteği üzerine sınav kâğıdı jüri başkanı 
tarafından kendisine gösterilir. Aday, sınav so
nucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz Üni
versitelerarası Kurulca incelenip kesin karara 
bağlanır. 

Doçentlik sınavını başaranlar, «Üniversite 
Doçenti» unvanını alırlar; sınavı başaramayan
lar, Yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde, gele
cek dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İlyas Kı
lıç, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Celâl Sungur 
önerge vermiş bulunmaktadırlar. Bu sebeple 
müzakere açıyorum. 

Görüşmek isteyen sayın milletvekili 1. Yok... 
Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Üniversiteler Kanununun 

20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve talep ederim. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Madde 20. — Doçentlik sınavı, adayın sına
va gireceği bilim dalındaki üniversite dalındaki 
üniversite profesörleri arasında, o dalda yeter 
sayıda profesör bulunmadığı veya bilim dalının 
özelliği zorunlu kıldığı takdirde en yakın bilim 
dalları profesörleri arasından üniversitelerarası 
kurulca ad çekmek suretiyle kurulacak üniver
sitelerarası jüriler tarafından yılda iki defa ya
pılır. 

Doçentlik sınavı, yabancı dil ve yazılı kol-
lokyum kademelerinden oluşur. Bu sınavın na
sıl j'-apılacağı ve sınavlara karşı yapılacak iti
razların tetkiki, «Üniversite Doçentlik Sınavı 
Yönetmeliği» nde gösterilir. 

Sınavı yapılacak dil, adayın başvurduğu bi
lim dalı için tabiî olarak bilmesi gerekli diller
den başkadır. 

Yabancı dil ve yazılı kollokyum sınavında 
başarı sağlayamayan adayın isteği üzerine sınav 
kâğıdı jüri başkanı tarafından kendisine göste-
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rilir. Aday sınav sonuçlarına yazılı olarak iti
raz ederse, bu itiraz Üniversitelerarası Kurulca 
incelenip kesin karara bağlanır. 

Doçentlik sınavını başaranlar «Üniversite 
Doçenti» unvanını alırlar; sınavı başaramayan
lar, gelecek dönemlerin sınavlarına girebilirler. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur önergesini 
geri aldıklarını ifade ettiler. Bu sebeple önerge 
geri verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 20 nci mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygiylc arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 20. — Fıkra 1 : Doçentlik sınavı, 
adayın sınavına gireceği bilim dalındaki üniver
site profesörleri arasından Üniversitelerarası 
Kurulca ad çekme suretiyle kurulacak üniversi
telerarası jüriler tarafından yılda bir defa ya
pılır. Adayın sınavına gireceği bilim dalında 
yeter sayıda profesör bulunmadığı takdirde, o 
bilim dalının profesörleri jürinin tabiî üyesidir
ler; diğer üyeler en yakın bilim dalları profe
sörleri arasından ad çekme ile seçilirler. Bilim 
dalının özelliği zorunlu kıldığı takdirde jüriye 
yan bilim dallarından bir veya İki profesör katı
lır. Bu profesörler de ad çekme ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç'm önergesine 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, doçentlik tezini fiilen kaldırdığı için 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümeti . . 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ayrıca 
deneme dersini de kaldırıyor; bu bakımdan da 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet gerek
çeli olarak katılmama sebebini izah etmişlerdir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Sayın 11-

I yas Kılıç'm önergesi kabul edilmemiştir. 

— 291 — 



M. Meclisi B : 121 5 . 6 . 1973 O : 1 

'Sayın Komisyon, Sayın Hayrettin Uysal'm m 

önergesine katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

ZAFFER NACt ÇEREZCİ (Niğde) — Efendim, 
öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak bakımından 
iki defa yapılan imtihanın bir defaya inmesine 
karşıyız; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doçentlerin tayini 
Madde 22. — Doçentlik unvanını kazan

dıktan sonra üniversitelerde çalışmak isteyen
ler, yüksek öğretim kurulunun göstereceği bir 
veya birden fazla üniversite veya bağımsız fa
kültenin açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne 
göre seçilerek tayin edilirler. 

Tâyin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı ya
nında Devlet memurlarında aranan şartlar bu
lunmak kaydı ile fakülte kurulunun teklifi ve 
senatonun kararı üzerine rektör tarafından ya
pılır. 

Gösterilen kadrolara müracaat etmeyen ve
ya tâyin edildikleri halde göreve başlamayan
larla açık kadro olduğu halde seçilmeyen do
çentler, istifa etmiş sayılırlar. Kendilerine açık 
kadro gösterilmeyen üniversite doçentleri ken
di asistanlık kadrolarında öğretim ve araştırma 
görevine devam edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hayret
tin Uysal tarafından verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 22 nci mad

desinin aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 22. — Bir fakültede asistan iken do
çentlik unvanını kazandıktan sonra üniversite- I 

lerde çalışmak isteyenler bağlı bulundukları 
kürsü veya bölümün ideal kadrosu dolu ise, yük
sek öğretim kurulunun ilân edeceği bir veya bir
den fazla üniversite veya bağımsız fakültenin 
açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne göre seçi
lerek tayin edilirler. 

Tayin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı ya
nında Devlet memurlarında aranan şartlar bu
lunmak kaydiyle fakülte kurulunun teklifi ve 
senatonun kararı üzerine rektör tarafından ya
pılır. 

Üniversite asistanlarının doçentlik sınavını 
kazanmalarını takiben altıncı ay sonunda asis
tanlık kadrosu ile ilişkileri kesilir. 

Doçent kadrosuna tâyin yapılmamış üniver
site doçentleri Üniversitelerarası Kurulun uy
gun göreceği üniversitelerde, fakülte kurulu
nun kararı ile serbest dersler veya konferanslar 
verebilecekleri gibi Üniversite Senatosunun ka
rarı ile araştırma ve geçici bir öğretim işi ile 
görevlendirilebilirler. Bu hizmet için üniversite 
bütçesindeki ilgili bölümden kendilerine genel 
hükümlere göre ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Kanu
nun ruhuna aykırı bâzı çelişkili hükümler geti
riyor. Bu bakımdan katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN. VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilik 
Madde 26. — Üniversite öğretim üyelerinin 

emeklilik yaşı 70'dir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok... 

Madde üzerinde Sayın Arslantürk tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 26 ncı maddesini, «Üniversite öğ

retim üyelerinin emeklilik yaşı 65'tir» şeklinde 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFER NACt ÇEREZCİ (Niğde) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet i . 

ULAŞTIRMA BAKANI v e MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATÎN ÖZBEK (C. Se
natosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, kısaca izah. etmek üzere Sayın Arslan
türk, buyurun. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
ıSaym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde konuşulan 26 ncı madde, genellik
le üniversitenin yaşlı kuşağının yetkilerini ar
tırmaktır. Tasarıda bir yandan emeklilik 70 
yaş gilbi hiçbir ülkede görülmeyen bir sınıra 
çıkarılırken, diğer yandan emekli olarak ça
lışma, emeritüs müessesesi getirmektedir. Bu 
yüzden tasarıda, çağma uyum yeteneği azalmış 
kişilerin üniversite içindeki etkisini sürdürmek 
eğilimi hakimdir. 

Komisyonların emekli olarak çalışmayı kal
dırmış olmasını olumlu karşılarım; fakat emek
lilik yaşının 70 olmasını uygun bulmuyor, 65 
olmasını 'öneriyorum. 

Üniversiteyi kalkındırma ümidini genç, di
namik kuşaklara bağlamak zorundayız ve şunu 
hatırlatmak isteriz ki, bilimsel üretkenliğin en 
verimli çağı 40 yaş civarındadır. 

^Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 

Arslantürk'ün önergesine katılmadıklarını ifa
de ettiler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Unvanların korunması : 
Madde 27. — Bu kanun hükümleri dışında 

kimseye «Üniversite doçenti» ve «Üniversite 
profesörü» unvanı verilemez. 

Üniversite öğretim üyeleri bu kanunda ya
zılı selbep ve hükümler dışında görevlerinden 
çıkarılamazlar ve akademik unvanlarından mah
rum edilemezler. Başka bir işe geçmek, emekli 
olmak veya çekilmek, ya da işten çekilmiş sa
yılmak yoluyle öğretim görevinden ayrılanlar, 
akademik unvanlarını taşırlar. 

Yetkisi olmaksızın, bu kanunda yazılı aka
demik unvanları kullanmak yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler bundan 
menolunacakları gibi, haklarında Türk Ceza 
Kanunu hükümleri de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hay
rettin Uysal, Sayın Celâl Sungur tarafından 
verilmiş önergeler vardır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
milletvekili1?. Yok. önergeleri okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 27 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Sakarya 

Hayrettin Uysal 
Madde 27. — Son fıkra: Bu yasağa aykırı 

hareket edenler bundan menolunacakları gibi, 
haklarında üç aydan bir yıla kadar hapis ceza
sı hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. 

NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efendim, bu ka
nunla ceza getirmek hukuk tekniğine aykırı 
görüldüğü için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
ULAŞTIRMA BAKANI v e MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATÎN ÖZBEK (C. Se
natosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkatte alınmasını kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, ben önergemi ıgeri alıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Sungur, önergesini geri 
almış olduğu cihetle muameleye koymuyorum. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kafcul 
edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

29 neu maddeyi okutuyorum. 
I. - Asistanlar 

Asistanların tayininde aranacak şartlar : 
Madde 29. — Asistanlığa tâyin edileibilmek 

için Devlet hizmetine girmede aranan genel 
şartlardan başka aşağıdaki şartlar gereklidir: 

a)ı Görev alacağı bilim dalında doktora ve
ya tıpta uzmanlık diploması almış olmak, 

b) Fakülte kurulunca gösterilecek iki 
misli aday arasından senatoca seçilecek üç ki
şilik bir jüri tarafından yapılacak bilimsel sı
navda başarı göstermek, 

e) Görev alacağı bölüm veya kürsünün ge
rektirdiği yönetmelikle saptanmış şartları haiz 
olmak, 

Bölüm ve kürsü başkanları, (fb) bendinde 
sözü geçen jürinin talbiî üyesidirler. 

c) Öğrenciliğinde 64 ncü maddenin I nci 
paragrafında bildirilen sebeplerle disiplin ce
zası almamış olmak, 

İnsan hak ve hürriyetlerini veya Türk Dev
letinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü
ğüne veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrı
mına dayanarak; nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için her ne 
suretle olursa olsun gösteri veya propaganda 
yapmamış veya anarşik hareketlere katılmamış 
olduğu hususunda üniversite yönetim kurulun
ca karar verilmiş olmak, 

d) Yabancı uyruklu asistanlar, yukarıda 
Ibelirtilen şartları haiz olmak şartiyle ve ken
dilerine bir burs temin edildiği ilgili üniver
site yönetim kurulunca tespit edildiği takdir
de asistanlığa alınabilirler. 

e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dalla
rında istihdam edilecek asistanlarda (a) fıkra
sındaki şartların aranıp aranmayacağına üni
versiteler arası kurul karar verir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde Mehmet 
Arslantürk, Hayrettin Uysal, Celâl Sunıgur'un 
iki önergesi bulunmaktadır. Müzakere açıyo
rum. 

ISayın Ahmet Şener, Sayın Üstündağ, Sayın 
Buldanlı, 'Sayın Tosyalı, Sayın Hüsamettin Baş-
er, Sayın Ülker söz istemiş bulunmaktadırlar. 
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Buyurun! Slayıri Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, görüşülmekte olan 29 ucu mad
de, asistanların tayininde aranacak şartları tes
pit etmektedir. 

ISayın Başkan, Bütçe ve Plân Komisyonun
da bu tasarı görüşülürken, berideniz bir Bütçe 
Komisyonu üyesi olarak, bu tasarının bâzı mad
delerinin üzerinde muhalif olduğumu ifade e,U 
tim ve söz hakkımın da baki olduğunu söyle
dim. 

Burada asistanların tayininde (a) fıkrası, 
/«Görev alacağı bilim dalında doktora veya tıp^ 
ta uzmanlık diploması almış olmak» şartını koş
muştur. Bir de (ç) fıkrasırida, «öğrenciliğinde 
İ64 ncü maddenin 1 nci paragrafında bildirilen 
sebeplerle disiplin cezası almamış olmak» hük
mü vardır. 

ıSaym Başkan, ilerde gelecek 32 nci madde 
üzerinde de yine görüşmem olacaktır. Yüksek 
öğrenimi bitinmiiş olan kişilerin, asistanlık mü
essesesine girmesini bu madde çok kısıtlamış 
olmaktadır. 

Düşününüz ki, evvelâ o bilim dalında dokto
ra yapmış olması veya tıpta uzmanlık diplo
ması almış olması lâzım ki, asistan olabilecektir. 
32 nci maddeye göre ele burs alabilecekler ve-
yahutta bir öğrenci kadrosu almış olanlar asis
tan olacaklardır. Üstelik bir de 64 ncü madde
de zikredilmiş olan disiplin cezalarına veya di
siplin fcovuşturmalari'na uğramış olanlar, üni
versitenin ister yurdunda olsun, ister sınıfta ol-
ısun, üniversite içinde yapmış olduğu ufak tefek 
Ihareketler de dikkate alınarak asistanlığa- alın
mayacaklardır.' 

Muhterem arkadaşlarım, üniversitelerin öğ
retim üyelerinin yetiştirilmesinde asistanlık 
müessesesi bir fideliktir. Evvelâ burada yetişti
rilmesi lâzımdır. Asistan olmak için evvelâ dok
tora yapmış olacak ve uzmanlık diploması-da 
almış olacaktır. Koyduğunuz şartlara göre üni
versitelere asistan bulmak mümkün olmıayacak-
ıtır. O zaman indî düşüncelerle bunların alm-
<ma»ı cihetine gidilecektir. 64 ncü maddeyi ile
ride göreceksiniz. 64 ncü madde öğrencilerin 
disiplin işlerini kapsamaktadır. Talebelik haya
tında, memleketimizde geçmiş hadiseler se!be-
ıbiyle bu gibi sorumluluk duygusu içjinde bulun
mayan birçok talebeler vardır. Ama bunlar, ha
yatta yetiştirilmek suretiyle Türkiye'nin iyi 
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mevkilerine kadar çıkabilecek insanlar olaibilir. 
Alma şimdiden siz, bu tahdidatı koymak suretiy-
ıle, asistanlık müessesesini böylesine kısıtlaya
cak bir sekile koydunuz mu; bu çocuklar ne 
olursa olsun, hangi fakültede olursa olsun asis
tan olurken bu şartları koştunuz; ama hâkim 
olurken, savcı olurken, bir müessesede mühen-
idis olurken, doktor olurken bu şartları aramı
yorsunuz. Burada arıyorsunuz. E, ararken bir 
taraftan da diyorsunuz ki, memur şartlarını ha
iz olması lâzım. Doğru. 

BAŞKAN — Sayın Şener, sonuçlandırmanı
zı rica edeceğim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın! Başkan., 

Bu konuda, bu asistanlık müessesesini bu şe
kilde kısıtlamak suretiyle, alınacak olan ted
birlerle benim kanaatim odur ki, üniversiteler-
ide asistan bulmak ve hocaların yerine geçecek 
uzman öğretmen bulmak mümkün olmayacak
tır. Onun için bu kanunun bu maddecine mıilıa-
llif kaldım ve şimdi de yine aynı muhalefeti mi 
arz etmiş oklum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Bu tasarının geçmişteki hadiselere bir tepki 
tasarısı niteliğini kazandıran maddelerden biri
sidir, 29 ncu madde. 

Asistanların tayininde aranacak şartlar ara
sında, devlet hizmetine girmede aranan genel 
şartlardan başka değişik şartlar da istennıekte-
idir. Eğer bir genç üniversite öğretimi sırasın
da herhangi bir disiplin hatası yapmışsa, artık 
o, yarın Türkiye'nin en değerli bir öğretim üye
si okna özelliklerini gösterse bile, üniversite ele
manı olmaktan mahrumdur. 

Burada özellikle (ç) fıkrası, tasarıya tepkJ 
tasarısı niteliğini kazandıracak ve birçok ten-
kidl'eri sürekli olarak bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde üzerine çekecektir. Bu, bu şekilde ge
çer, asistanların tayininde bu şekilde barajlar 
(getirilirse, yapılan hataların affedilmesi ilkesi
ni de bir tarafa bırakmış oluyoruz ve çocuğun 
'geçmişte üç yıl veya beş yıl veya yedi yıl evvel 
yaptığı hatayı, küçücük bir hatayı belki bir se
yirci idi, belki de hiç. onda dahli olmadığı bir 
(hatayı hayatı boyu ödetme durumuna girmiş 

oluyoruz ki, hukukun bâzı prensiplerine de ay
kırı olduğu kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; maddenin diğer önemli 
bir aksaklığı; asistanlık müessesesini artık bir yer
de üniversitelerden kaldı rmasıdır. Benini görü
şüme! göre, artık üniversitelerde asistanlık mües
sesesi, tasarının bu maddesi geçtiği anda kalka
caktır. Müsaade ederseniz örnekler vereyim: 

Öğrenciden asistan olabilmesi için doktora is
tenmektedir. Bildiğiniz gibi, tıpta uzmanlık, di
ğer 'bilimlerde doktora, üniversite tahsilinden 
sonra «Mastır» dediğimiz, dışarıda 1,5 - 2.yılı alır, 
ondan sonra yine 2 , 5 - 3 yılı alan bir doktora ça
lışması her üıangi bir «bilim dalında yapılır. Üni
versite tahsilinden sonra toplam olarak 4 veya o 
yıllık süre de bu çalışmalar sürmektedir. Ama bu
nun en aşağısı, yani doktora 4 yılda yapılır. Ha
len Hacettepe Üniversitesinde - gelenekleri çok 
katılaşmamış yeni üniversitelerimizden birisi olan 
Hacettepe Üniversitesinde - ve Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde, bırakınız doktorayı, üniversi
te tahsilinden sonra 1,5 veya 2 yıllık bir dönem. 
içerisinde yapılmış, mastır derecesiyle ders oku
tan pekçök elemanımız şu anda vardır, kürsüleri 
vardır ve öğrencilerin karşısında ders verirler ve 
sınıf 'geçirtirler; mastırlı bunlar, «doktoralı» de
miyorum, değerli arkadaşlarım. 

Bildiğiniz gibi, bu yıla kadar biz üniversite 
mezunlarını asistan olarak alır, yetiştirirdik. Şim
di doktora engelini getirdiğimiz zaman, yani bir 
doktora ihtiyacını getirdiğimizde, «doktora yap
mayan kişiyi asistan olarak alamayız» dediğimiz 
zaman olacak şey nedir? 

En popüler sahalardaki disiplin dallarında 
doktora yapmış kişiler bulacağız. Mezuniyet son
ra öğretime devam, eden öğrencilerde, dışarıya 
gitmiş, mastır veya doktora yapmış öğrenciler 
arasında bu şekildeki bir elemanı bulup belki asis
tan olarak alma imkânını bulacağız. Ama Plân
lamanın ve memleketin ihtiyaç gösterdiği bâzı sa
halar olacak. O sahalar belki büyük paralar ge
tirmeyecek. Ama, memleketin koşulları buna ihti
yaç doğuracak. Bu sahalarda doktora yapmış ele
manımız yoksa, asistan bulamayacağız. Asistn bu
lamayınca da o sahada peşinen, öğretim üyesi ye
tiştiremeyeceğiz, demektir. 

Bu madde, bence öğretini üyesi kaynağının 
kurutulmasını getiriyor. Burada bir misali daha 
vermek isterim değerli arkadaşlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sonuçlandırma
nızı istirham edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — He
men bağlayacağım, Sayın Başkanım. , 

Bir zamanlar Millî Eğitim Bakanlığı yapmış 
olan arkadaşmı Sayın Profesör Oğuz; memleketin 
özellikle akademilerde duyduğu ihtiyaç dolayısıy
la; lise öğretmenleri arasında 5 yıl başarı ile ça
lışmış öğretmenleri bir imtihanla doçent yapa
lım, teklifi ile buraya geldiler. İhtiyaç, bu noktaya 
kendilerini itmişti. Ama, o gün çırpındık, mese
leleri açıkladık: «Nasıl olur? Doçentlik unvanı 
böylece biter. Doçentlik unvanı mastırdan, dok
toradan sonra bugün 4 yıllık bir başarılı çalışma
dan ve tezden sonra olur.» dedik. 5 yıl başarılı 
lise öğretmenliğini yapan arkadaşını bir imtihan
la doçent yapmayı, ihtiyaçlar Türkiye'de düşün
dürdü. Bu nevi kanun teklifleri geldi, geçmek 
üzero idi. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Böyle bir 
teklif getirmedi. (Eliyle Eskişehir Milletvekili Or
han Oğuz'u işaret ederek.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Lüt-
f elerlerse çıkarır gelirim. Yani burada beraber ko
nuştuk. 'Ben bizzat konunun üzerinde söz aldım 
Yani arkadaşımı katiyen yadırgamıyorum, kendi
sine büyük saygım var. İhtiyaçlar diyorum aka
demilerde kendisini... 

EEFET SEZGİN (Çanakkale) — «Getirme-
dim» diyor efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Efen
dim bulur gelirim, müsaade ederseniz. Bu kanun 
teklifi buraya geldi: Başarı ile 5 yıl lisede öğret
menlik yapan, öğretmenlik yapmış olan arkadaş
larımın, belli bir sınav ve belli bir tezde doçent 
olması için teklif geldi. Müsaade ederseniz o met
ni bulur gelirim. 

BAŞKAN — Sayın üstündağ, bağlayınız 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Belki 
Sayın Oğuz'un ismini karıştırabilirim. Onun için 
kanun teklifinin ismini söyledim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Oğuz 
getirmedi. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, müdahale ediyor-
•sunuz, ben süreyi uzatmak mecburiyetinde kalı
yorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ama 
bu kanun teklifi üzerinde ben bizzat söz aldım 

vo konuştum. Onun için bu kanun teklifini bulup 
getirebilirim. Ama sizin isminizi başka bir Millî 
Eğitim Bakanı ile karıştı »'nıışsam özür dilerim. 
Orada belki tam net değilim. Fakat bunu bulup 
getirebilecek durumdayım, değerli arkadaşlarım. 

O bakımdan, asistanlık müessesesinin kaldı
rılması durumunda olan bu madde, üniversite 
öğretim üyesi kaynağını kurutabilir, korkunsuıı-
dayım. Onun için dikkat edilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Saygılar sunarım 
BAŞKAN —• Sayın Buldanlı, buyurunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkam, değerli arkadaşlarım: 

29 ncu madde; Türk ilim hayatına girecek 
asistanların, yani ilim adamlarının ilk basamağı
nı tâyin etmiştir. «Memurlarda hangi1 evsafta 
insanlar olsun, hangi evsafı arayalım,» diye onu 
getiren bir maddedir, onu hükme bağlamıştır. 

Şimdi düşününüz: Nüfus dairesine memur 
tâyin etmiyoruz, tapu dairesine sicil memuru tâ
yin etmiyoruz. Ya? Yarınki Türk irfan ordu
sunu teşkil edecek ilim adamlarına, ilk basama
ğında bir evsaf aradığımız bir maddedir. Ne 
diyor bu madde, çok ağır bir müeyyide mi' ge
tiriyor? Yok. «Disiplinsiz olmayacak, anarşiye 
bulaşmamış olacak. Devlet memurlarının haiz 
olduğu şartların hepsini haiz olacak.» diyor. Ya
ni kör, topal olmayacak .Her ahvalü şartta ça
lışmaya müsait olacak, heyeti sıhhiye raporu al
mış olacak, hüsnühal kâğıdı almış olacak. Ya
ni ınormal olarak alınacak memuıılardaki vasıf--
lan arıyor. 

Bâzı arkadaşla rumuz bu hükmü katı buluyor
lar ve diyorlar ki; «Yarın üniversitelerde asis
tan bulamayız.» Türkiye eğer bu halle gelmişse, 
vah Türkiye'nin haline. Yani disiplinli, ilmi, ir
fanı yerinde, tefekkürü yerinde, ahlâklı,, fazilet
li, anarşiye karışmamış insanları bulmak bu 
memlekette güçleşiyorsa, bu memleketin akıbeti 
kötü demektir. (A. P. sıralarından «Bravo»- ses
leri.) Biz böyle düşünmüyoruz. O vakit asfe-
tana, ilme, irfana lüzum yok; o vakit üniversi
teyi kapatırız. 

Şimdi düşünmeli ki, ilim disiplin mesleğidir; 
ilim metot mesleğidir. İlimde disiplini1 bozucu, 
metottan ayrılıcı, belli kariyer dışına çıkıeı kilm-
seılier muvaffak olamazlar. Nitekim üniversitele
rimizde 15 yıldır doçent, 20 yıldır asistan olan 
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kıdemli öğretim üyeleri vardır. İşte bu madde, 
bu tip ve bu evsaftaki kıdemlileri ıskat ediyor 
ve onun yerine çağın ilmini taşıyan veya çağın 
gidişine uyabilecek evsafta, kabiliyetli, faziletli, 
millî mefkure içinde yetişmiş vatan evlâtlarını ilim 
ordusuna davet ediyor. Bu maddeyi kınamak 
değil, öğmek lâzımdır. 

Saygilammı sunarım efendim. (A. P. sıra/Ja-
nııdan «Bravo Buldanh» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz, 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 120 nci maddesi der ki, «Üni

versiteler ancak Devlet eliyle ve kamunla kuru
lur.» Üniversiteyi kuran Devlet., o üniversite içe
risinde elbette dilsiplini de beraber kurar. Üni
versitenin temeli, esas unsuru, tafebe ve asis
tandır arkadaşlarım. 

Madde n!e getiriyor? Madde, bir asistanın tâ
bi olduğu şartları getiriyor. Bu şartlar nedir? 
64 ncü maddede saymış, vakit 'kaybetmemek için 
okumak istemiyorum. Fakat okuduğumuz zaman 
göreceğiz ki ; üniversitenin bir talebesinin şeref 
ve haysiyetine yakışmayan, üniversitenin içeri
sinde 'huzursuzluk çıkaran, astına, üstüne teca
vüz eden bir talebeden hayır gelir mi? Bu türlü 
serkeş bir taleb'e asistan olur mu ? (A. P. sırala
rından «Olmaz» sesleri.) Doçent olur mu, ve he
le hele biraz sonra da profesör olur mu? Çok istir
ham edenim, bu bir. 

İkincisi; üniversitede asistan olabilmek için, 
bir asistanın daha ne olması lâzımdır? Okuya
lım... Şimdi de bunu okuyacağını. Madde okun
du, fakat tekrar okumakta da fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızda bü-
tün ilkelerini bulan, vatan ve milletin ülkesiyle 
milletiyle bütünlüğünü kabul etmeyen adam asis
tan olabilir mi? (A. P. sıralarından «Olamaz» ses
leri.) Olamaz elbette. Bu maddenin karşısına bu 
sebeple çıkılır mı? (A. P. sıralarından «Çıkıl
maz» sesleri.) Bu vatanın bütünlüğünü, bu mil
letin îbütünlüğünü isteyenler bu maddenin kar
şısına çıkamaz. Bunda başka şey aramak lâzım
dı**. 

O halde madde aynen kabul edilmelidir. 
Yüce Meclisimiz gereğini yapar, saygılarımla 

ar;î ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

29 ncu maddenin getiriliş sebebi, 1968 yılın
dan itibaren üniversitelerimizdeki anarşik olaylar 
olmuştur. Bâzı öğretim üyelerinin kendi izini ta-
kiıbedecek, anarşik olaylara karışmış olan öğren
cileri asistan alıp, doçent, profesör yetiştirerek 
yerine koymak çabası içinde olduğu bizzat tespit 
edilmiş'tii.'. 

İşte bunu önlemek maksadiyle asistanlığa gi
recek kimsenin öğrencilik hayatından itibaren du
rumları gözden geçiriliyor. Fakültedeyken, üni
versitedeyken disiplin cezası almış mı? Öğretim 
üyelerine karşı gelmiş mi? Anarşik olaylara karış
mış mı? Hattâ Millî Emniyetten de rapor almak 
lâzımdı. O daha buraya konmamış. Asistan ola
rak girip doçent olduktan sonra, Anayasanın 120 
nci maddesine göre öğretim üyelerini üniversite
den almak imkânı olmuyor. Devamlı o yarayı iş
letiyor. 1917 yılında Stalin hile üniversitenin 
duvarları dibinde komünistliği filizlendirmiştir. 
İşte hizde de komünistler bu taktiği takibederek, 
üniversitelerimizin dolnınulmazlığından faydala
narak memlekette öğretim 'hürriyetini zedelemiş-
lerdL*. 

İşte bunun için asistanlığa girenlerde birçok 
vasıflar arıyor. Çünkü bunlar ilim adamı ola
cak, memleketin gençleri ellerine teslim edilecek. 
Bu gençler ıbozuk bir gencin eline düştüğü zaman 
bu memleketin hali ne olacak? 196S - 1971 ara
sın." dönecek. 

İşte hu bakımdan getirilen madde gayet açık
tır. Üniversitelerimizde yetişecek öğretim üyele
rinde 'büyük vasıflar aramaktadır. Bu bakımdan 
yerinde bîr maddedir. 

Saygılar sunarım. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

•söz sırasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener, Sayın Üstündağ, 

Sayın Buldanh, Sayın Tosyalı, Sayın Başer, Sa
yın Reşit Ülker, Sayın Yardımcı, Sayın Celâl 
Sungur, Sayın Ahmet Şener. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKANVEKİLİ 'SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Üniversite reform tasarısında üzerinde en 
çok görüşülen maddelerden bir tanesi bu olmuş
tur. Bâzı hatip arkadaşlarımız zaman zaman bu 
kanunun bir' reform kanunu olmadığını söyle-
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mistir; fakat nerede bir -yenilik gelmişse o ye- I 
niliğin karşısına çıkmışlardır. Bu üniversite ka
nununda yalnız, tek başına bir madde değil, bir
likte, üniversitenin kalkınmasına hizmet edecek 
diğer maddeleri beraberinde getiren bir madde
dir. 

Anarşizmle ilgili olan tarafları hakkında 
muhtelif hatipler görüştüler. Onlara bir şey ilâ
ve etmeyeceğim. Yalnız benim ilâve etmek is
tediğim ve söylemek istediğim, bâzı arkadaşla
rımızın üniversitenin ileride öğretim üyesi bu
lamama endişeleri ve bu sistemin getirilmesiyle 
üniversitede bir ilerleme olmayacağı hakkında
ki mütalâalarına cevap arz etmek içindir. 

Muhterem beyefendiler, bugünkü şartlar içe
risinde asistan nasıl alınır? (A) kürsüsünün bir 
kadrosu vardır, bir tek kadrosu vardır, ilân 
eder. Bu kadroya talipler gelirler, müracaat 
ederler. Aralarında bir imtihan yapılır, bu im
tihanı kazanan alınır. Bugünkü şartlar içerisin
de tek kadroya talibolanların sayısı çoğu defa 
1 - 2 veya 3'ün içerisinde kalır, daha fazlaya 
gitmez. 

iSebep? Namzetlerin endişeleri vardır. De
nir ki, sayın hoca birisiyle anlaşmış, onu ala
cak, biz nafile girmeyelim. Aslında hoca anlaş
mamış; ama propagandası böyledir. Anlaşmış 
da olabilir. Arkadaşımızın biri parmak bastı bu 
noktaya, o da olmuştur. Üniversitelerimizde, 
açık söylemek icabederse, bilhassa son seneler
deki tayinlerde, bâzı tayinlerde bâzı cemiyetle
rin etkisiyle asistan alman insanlar vardır, ol
muştur bu. Ben oraya gitmek istemiyorum. 
Benim ifade etmek istediğim şey şu: Getirilen 
sistem üniversitede bir gelişmeye yardım ede
cek mi, etmeyecek mi? Neyi getiriyoruz'? Diva
nız ki, asistan olabilmek için ya doktora yap
mış olmak lâzım, yahut tıpta uzmanlık yapmış 
olması lâzım. Nasıl yapacak diyoruz? Lisans 
üstü yüksek okulu getiriyoruz. Diyoruz ki, üni
versiteler lisans üstü yüksek okulu kuracaklar
dır. Bütün dünya memleketlerinden örnekler 
gösteren arkadaşlarımıza sorarım, kaldı mı I 
dünyada lisans üstü yüksek öğretim yapmayan 
bir müessese? Son zamana kadar bir Almanlar 
vardı, seminerlerle doktora yaparlardı. Yeni Al
man üniversiteleri de aynı şeye gittiler, Gratu-
ate School'a. Çünkü üniversitelerin gelişmesi, 
gerek araştırma bakımından, gerek akademik 
ders bakımından üniversitelerin gelişmesi her 1 

I şeyden evvel lisans üstü okullara bağlıdır. 
Bu lisans üstü okulları ne iş yapar? Bunlar 

doktora yaptırır, ihtisas yaptırır. Bu doktora 
veya ihtisasa girme şartları nedir? O okulların 
kayıt şartlarında vardır; lisans ister, imtihan 
ister, mezuniyet derecesi ister, bir elekten geçi
rir. Buraya alır, 3 sene, 4 sene yine yönetmeliği
ne göre doktorasını yapar bitirir. 

Şimdi anlaşılamayan mesele şu, anlaşmak is
temediğimiz mesele şu: Asistanlık ne olacak di
yorlar? 

Asistanlık, doktoradan ve tıpta ihtisastan 
sonra olacak. Nereden gelecek bunlar? Açtığı
mız okullardan gelecek. İşler mi? Örnek vere
yim. Ankara Ziraat Fakültesi bundan 3 sene 
evvel «Graduate Sehool'u» kurdu, yüksek lisans 
okulunu kurdu. Bugün içerisinde yüz küsur öğ
renci var. Adı öğrenci; fakat maaşlarını daire
lerinden alıyorlar. Bu arkadaşların % 90'ı Dev
let teşkilâtından, % 10'u da üniversitenin için
deki asistanlardan. 

'Şimdi ne oluyor? Bir kürsüde eskiden bir 
asistanlık kadrosu varken, şimdi 7 tane dokto
ra yeri açtığı için, 7 asistan namzedi var de
mektir içeride. Bu 7 asistan namzedi 4 sene, 5 
sene o kürsüdeki hocaların nezareti altındadır. 

I Ne bakımdan? İlmî bakımdan, yeteneği bakı-
I mmdan, ahlâkî bakımından, her bakımdan. Bu 

7 kişi 4 sene sonra açılacak asistan imtihanına 
gelecek. Geldiği zaman 4 sene kontroldan, sıkı 

I kontroldan geçmiş, akademik hayatı taayyün et
miş bir arkadaşı seçmek mi iyi, yoksa 2'50 ki
şilik sınıflardan pek az tanıyabildiğiniz insan
ları alıp asistan seçmeniz mi iyi? Bu ilerilik, o 
mu ilerilik? Bunu bir defa takdirinize bırakı
yorum. 

Öte yandan, bu okullar açıldığı zaman kür
sülerin araştırma faaliyetleri genişlemiştir muh
terem arkadaşlar. Eskiden bir asistanla çalışa
cak insan, şimdi 7 tane doktora asistaniyle, ya
hut doktora talebesiyle birlikte çalıştığı için 
projeler fevkalâde gelişmiştir. Üniversitenin ge
lişmesine faydalı olmuştur. 

Arkadaşlarımız endişe buyuruyorlar, bulun
mayacaktır diye. Benim şahsen hiçbir endişem 
yok. Bakınız bugün yeni açılmış olan Adana 
Ziraat Fakültesine; Adana Ziraat Fakültesinin 
halihazır asistan kadrosunda, eski kanunun bu-

I lunmasma rağmen, doktora yapmamış asistan 
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sayısı 5'in altındadır. Diğer asistanların hepsi I 
doktoralıdır. Nereden geldi? 1416 sayılı Ka
nunla Avrupa'ya gönderip yetiştirdiğiniz çocuk
lar döndü, geldi. Onları yeni üniversiteler için 
gönderiyorduk dediniz. Öteki üniversitelerde ı 
dışarıdan gelmiş, doktora yapmış, bu imkân var. 
Yapmış olanlar taliboldu ve doğrudan doğruya ! 
doktorasını yapmış asistan olarak aldı. 

Yine 'bir arkadaşımızın üzüntüsünü yahut sı
kıntısını bertaraf etmek için söylüyorum, bu 
kanun doktora yapmış olanlara ders verme ! 
hajkkını getiren kanundur. Şu halde eğer bu 
kanun kabul edilse bugün asistanları dok- I 
toralı olarak tayin etseniz yarın öğretim 
kadronuz da tamamlanıyor. Çünkü ders ver
me imkânınız var, ama öteki sisteme giderseniz 
daha beş sene bekleyeceksiniz ki, onlar dok
tor olsun da elerse girebilsin diyerekten. O 
bakımdan da faydası yçfk. 

Yani delmek isteıim ki, kürsülerin kalkın
masını mı istiyorsunuz 1\ Bu graduate sehool'u 
getirdiği için şarttır. İlerisi için, akademik 
kariyer için insanları iyi seçmek mi istiyor
sunuz? Bu, bu sistemde vardır, öteki sistem
de yoktur. Senelerden beri bunun tecrübesini 
yaşadık. Gerilemekten mi korkuyorsunuz? 
Hayır, ilerleyecektir. Gelecekten mi korkuyor
sunuz? Hayır, gelecektir. Bu mevzu belki 
asisıtanlar bulunur bulunmaz endişesi bundan 
7 sene evvel, 8 sene evvel söylenebilirdi. Yani 
dışarıda bir arkadaşı 1 500 lira aylıkla çalı
şır, kendisi de 450 liraya üniversitede çalışsın 
dediğimiz zaman. Fakat daha dün bir fakül
tenin dekanı arkadaşım dedi ki ; «Tayin etti
ğim asistan bugün 2 700 lira alıyor.» Dışarı
da bu parayı almasına imkân yok. Onun şi-
jkâyeti şu idi; «Bu ücret tarifesi bu şekle ge
lince Bakanlığın araştırma müesseselerinde 
araştırıcı bulnamıyor» diyordu. * Eskiden ter--
sine idi, eskiden orada yevmiyeli araştırıcılar 
vardı, üniversitede asistan yoktu. Şimdi üni
versitede asistan var, oralarda araştırıcı yok. x 

Şimdi bu sistem onu da getiriyor. Yalnız 
üniveriste değil, Devletin diğer müesseseleri 
de var, orada da yetişmiş insanlara ihtiyaç 
var. Bu yetişmiş insanları yetiştirecek mües. 
sese bu lisans üstü okullardır. Bu lisansüstü 
okullar bu sistemi getirmediğiniz zaman ol
maz . 

Başka bir noktaya temas edeyim. Yine za
man zaman ya/bancı memleketlerden örnekler 
gösteriliyor. Lütfetsinler bir, iki memleket 
göstersinler. Meselâ Almanya'da öyle mi? 
Amerika'da öyle mi? Yani bizdeki gibi bir 
asistan sınıfı var mı? Oradakilerin hepsi tek
nik yardımcıdır. Teknik yardımcılar doktora
sını yaptıktan sonra arkadaşlarımızın buyur
duğu gibi* ders de verebilirler, belli bir sü
reyi doldurur doldurmaz da ordinaryüs pro
fesörlüğe gelir oturabilirler. Sistemleri öyle, 
değişmiş ama bizdeki gibi asistan al, ne 
olursa olsun profesör yapıncaya kadar sırtın
da taşı. Böyle bir müessese dünyanın hiçbir 
yerinde yok. Çünkü bugünkü sistem budur. 
Madem ki, siz seçtiniz, siz sonuna jkadar gö
türeceksiniz, hoca olarak vazifeniz odur. 
Nasıl ki, baba oğlunu yetiştirmekle mükel-
lefse, hoca da asistanını alıp götürmekle 
mükelleftir. Ama o. işe kabiliyeti var mıdır, 
yok mudur, o ayrı iştir. Mademki, aldınız gö
türeceksiniz, götürmezseniz asistanın kabili-
yetsizliği değil hocanın bu işle alâkasızlığı 
veya jkabiliyetsizliği ortaya atılır, iddia edilir. 
Bu sistemlerin hepsi denendi, hepsi görüldü-
muhterem arkadaşlar, bunlar sökmemiştir. 
Ben arkadaşlarımızdan çak istirham ediyorum, 
gayeti samimî olarak ifade ediyorum ki, bu 
kanunda en önemli maddelerden bir tanesidir. 
Bir reform kanununda bu maddenin çıkması
na imkân yoktur, reform kabiliyetini tama
men kaybeder. Çünkü graduate sehool'u [kay
beder aradan, graduate seholl'la beraber ge
tirdiğimiz 55 nci madde imkânları var, her ta
rafı ile düşünülmüş ve müesseel erimizin ge
liştirilmesi için teklif edilmiştir, takdirlerinize 
arz ederim. Teşekkür ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarını, halen yürürlükte olan kanunun 38 nci 
maddesi asistanlarla ilgilidir ve şöyle bir hüküm
dür: «Üniversite asistanları üniversite öğretim 
•mesleği için her kürsünün bölümünün veya ilgili 
yüıkısclk okulun gerektirdiği şartlara ve asistan
lık yönetmeliğine göre seçilir. Üniversite asistan
ları kürdi profesörünün, yüksek okul müdürü
nün varsa bölüm başkanının veya bu görevi ya
pan öğretim üyesinin aynı kürdi, bölüm veya 
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yüksek okuldaki diğer öğretimi üyelerinin yazılı 
mütalâaları alındıktan sonra yapacağı teklif üze
rine yönetim kurulunun onamı ile rektör tara
fından aday tayin edilirler.» Şimdi bu, bugün
kü metin. Buradaki metin «Görev alacağı bilim 
dalımda doktora veya tıpta uzmanlık diploması 
almış olmak». Bu da şimdi üzerinde konuştuğu
muz metin. Hükümetin teklifi; «Yapılan sınav
da başarı gösterenlerden görev alacağı bölümün 
veya kürsünün gerektirdiği şartlar gözönünde 
tutularak asistanlık yönetmeliğine göre teklif 
edilenlerin tâyini aşağıdaki hükümlere göre ya
pılır». 

Şimdi burada görülmekte ki hükümet tarafın
dan reform olarak getirilen teklifde aşağı yukarı 
hâlen yürürlükteki kanun esasları alınmıştır. 
Burada ise gayet ağır şartlar aranmıştır. «Gö
rev alacağı bilim dalında doktora veya tıpta uz-
manlıık diplomasını almış olmak». 

Halbuki bugünkü sistemde belli bir süre içe
risinde asistan olan kmusenin doktorasını yap
ması istenmekte idi. Yüce Meclisten geçen pek 
çdk kanun var ve bu kanunları müzakeresinde 
hepimiz bulunduk. Eğitim uzmanı olmaya hacet 
yek. Öğretim görevlisi yetişin ediği, bundan do
layı üniversitelerin kurulmadığı bir gerçek. Şim
di biz burada Türkiye'nin koşullarına uygun bir 
sistemi getirmeye mecburuz. Belki bâzı dallarda 
Sayın Bakanın buyurdukları gibi elemanlar bu
lunabilir ama her dalda bulunabileceğini burada 
iddia etmek mümkün müdür? Burada eğitimle il
gili, üniversitelerle ilgili çıkan kanunların müza
keresini dinlemiş bir arkadaşınız olarak rahatlık
la mümkün değildir diyorum Biz Mecliste pro
fesör unvanı olmayanlara öğretim görevlerinin 
yapılabilmesi bakımından unvanı verdik, Ana
yasa Mahkemesi iptal etti ve bütün o unvanlar 
burada Meclis kararı ile profesörlük tescil edilir
ken tok gerekçe; «Eğitim alanımda ihtiyacımı
zın çok olduğudur.» Şimdi burada getirilen ku
ral işin ağırlaştırılmış olması neticesini verir. 
Zaten bugünkü sistemde asistanlığa giren kimse
lerin mutlaka doktora vermeleri şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker sonuçlandırın efen
dim. 

KESİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım bir de (ç) fıkrasında. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) - Peki Sayın 

Başkanım bağlıyorum. «Öğrenciliğinde 64 ncü 

maddenin 1 nci paragrafında bildirüen sebep
lerden disiplin cezası almamış olmak» ve altın
da da gayet muğlak bir şekilde yazılmış yani 
dense ki; «Bir mahkemede şu, şu suçlardan mah
kûm olmuş bir kimse alınmaz» dense onun üze
rinde oturup konuşulacak nokta vardır. Dikkati
nizi çekiyorum şu, şu «Anayasada belirtilen Cum
huriyeti ortadan kaldırmak için her ne suretle 
olursa olsun gösteri veya propaganda yapmamış 
veya anarşik hareketlere katılmamış olduğu hu
susumda üniversite yönetim kurulunca karar ve
rilmiş olmak». Şimdi ne mahkeme kararı var, 
ne bir- şey var. 

BAŞKAN — Sayın ' Ülker sonuçlandırın 
efendim, bitirin, bağlayın .efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devanda) — Bitireyim 
efendim. «Üniversite Yönetim kurulu..» yani bir 
şey getirelim ama bu mazbut olmalı, tutarlı ol
malı ve tespit edilmesi imkânı olan bir şey olma
lı. Nasıl bunu tespit edecek, nasıl yapacak? Lüt
fetsinler, izah etsinler de anlıyalım. Bu çok müp
hem ve çeşitli suistimallere müsait bir madde
dir. Hukukî bir madde olduğu kanısında deği
lim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır, ki

fayetini arz ederim. 
Tokat 

ismet Hilmi Balcı 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 

tSayın Başkanlığa 
Tasarının 29 ncü maddesinin (ç) fıkrasının 

çıkarılmasını öneririm. 
Saygılarnnla. 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

Sayın Başkanlığa 

29. maddenin aşağıda arzettiğim şekilde (a) 
ve (b) bentlerinin değiştirilmesini ve (e) ben-
di'iıiln de çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Ahmet Sungur 
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Madde 29 
a bendi: 
Görev alacağı bilim dal mm aslî disiplin ola

rak yer aldığı bilim kolu ile ilgili bir fakülte ve
ya doktora yapmağa yetki veren bir yüksek öğ
renim diploması almış olmak b bendi: 

Fakülte kurulunca seçilecek üç kişilik jüri 
tarafından yapılacak bilimsel sınavda başarı 
kazanmak. 

e bendi: 
Metinden çıkarılmıştır. 

iSayın Başkanlığa 
29 ncu maddenin (a) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Celâl Ahmet ıSungur 
Madde 29 : 
a) görev alacağı bilim dalında doktora yap

mış olmak veya tıp fakültesi mezunu ~~ olmak. 
•Sayın Başkanlığa 

Üniversiteler kanun tasarısının 29 ncu mad
desinin (ç) bölümüne aşağıdaki hususun eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

«ç).. Ancak kesin bir yargı organı kara
rı olmadan hiçbir iddia öğrencinin asistanlık 
hakkına engel olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm öner
gesini tekrar okutuyorum. (Sakarya Milletveki
li Hayrettin Uysal'm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Uysal'm önergesine katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFED NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 
Katılmıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLİ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm öner
gesine Hükümet ve Komisyon katılmıyor. Dik
kate almıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Saym Arslanitürk'ün önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz 

MEHMET ASLANTÜRK (Trabzon) — 
•Söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Arslantürk. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Fazla vaktinizi almıyacağım. (ç) fıkrası üze

rinde benden önce konuşan arkadaşlarımız ge
rekli açıklamalarda bulundular. Müsaade ederse
niz 64 ncü maddeyi bir okuyayım. 

(Üniversite içinde veya dışında üniversite 
öğrencileri sıfatına, şeref ve haysiyetine aykırı 
harekötte bulunan; üniversitenin sükûn ve hu
zurunu ve çalışma düşenini bozan; üniversite 
mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıs
larına tecavz eden veya saygı dışı davranışlar
da bulunan öğrencilere;) dedikten sonra; 

(Bu kanun ve «Üniversite Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği» uyarınca; uyarma, kınama, bir 
haftadan bir aya kadar üniversiteye devamdan 
men edilme, bir veya iki yarı yıl için üniversite
ye devamdan menedilmeye veya üniversiteden 
çıkarma cezaları verilir.) Devam ediyor, gerisini 
okı umuyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim burada 
takıldığımız nokta, bilhassa öğrenciliğinde, bu
rada söz konusu olduğu gibi, bir kınama veya 
uyarma cezası alan öğrenci diğer tüm şartları 
sağlasa bile asistan olamayacak demektir. Bunu 
ben, bir haksızlık demiyeyim ama en azından bir 
insafsızlık olarak görüyorum. 

Önerim odur ki, (ç) fıkrasını belki önerimde 
tamamen çıkarılsın dedimse de, bunu eğer müm
künse bizini komisyonumuz geri alıp, bu (ç) fık
rasını getirmekten maksadı da güeüm oranında 
idrak ediyorum, daha baışka bir şekilde yerine 
ikoyarsa daha iyi olur kanaatindeyim. 

Şimdi insaf ile düşünelîıi; bir öğrenci dört 
senelik öğretim müddetinde veya doktorasını ya
pıncaya kadar bir kınama veya uyarma cezası 
almış diye bu öğrenciyi asistan olma olanağm-
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dan mahrum etmek reva mıdır? Bunun insafla I 
(bağdaşır yanı var mıdır? Bunu insafınıza ve id-' 
rakiriize bıralkaraık saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk ta
rafımdan verilen önerge ile ?9 ncu maddede yer 
almış bulunan (ç) fıkrasının metinden çıkarıl
ması talep edilmektedir. Bu hususa Komisyon 
ve Hükümet katılmıyor. Önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kafoul 
etmeyenler.. Kabul edilmemişti. I 

Sayın Celâl Sungur'un (e) bendinin metin 
den çıkarılması, (a) ve (b) betlerinin değiştiril-
ğine dair önergesini bent bent okutup ayrı ayrı 
işleme koyacağım. 

(e) bendinin metinden çıkarılmasına dair kıs
anı tekrar okutuyorum. 

(Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un öner
gesinin (e) bendiyle ilgili kısmı tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
nin (e) bendiyle ilgili kısmına katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ' 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 
Efendim kanunun reform n'teliğini tamamen kal
dırıyor. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(O. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ka
tılmıyoruz. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, bu önergemi geri alıyorum. Yal
nız diğer önergem üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Önerge geri ve
rilmiştir.. 

ıSayın Sungur'un diğer önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sumgur'un 
(a) fıkrasıyla ilgili önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 
Efendim, aynı mahiyettedir, reform niteliğini 
kaldırmaktadır; katılmıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLİ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bugünkü duruma iade ediyor efendim, katıl
mıyoruz. j 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, önergemi kısaca izah için söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Sungur. 
I-I. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 

Sayın Başkan, Celâl Sungur neyi izah edecek 
efendim, öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN — Önergesini. İçtüzüğün kendisi
ne vermiş olduğu hakka dayanan önergesini izah 
hakkını kullanacalk. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım'; 

29 ncu madde, Sayın Balkanın izah ettikleri 
gibi, bir yenilik getirmektedir. Bu maddenin (a) 
ve (b) fıkraları dışındaki fıkralarla tamamen 
hemfikirim. (a) ve (b) fıkrasının da ruhuyla 
beraberim. 

Ancak, bu fıkralardan (a) fıkrasının, dikkat 
ıbuyrulacağı üzere, Tıp fakültelerinde tatbik im
kânı yoktur. Bunun birtakım çelişkileri çıkmak
tadır. Bugün Tıp Fakültesinde asistanlık yapan 
insanlara, hekimlere, bunlar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında., Sosyal Sigortalar Kuru
munda, Devlet Demiryollarında vesaire gibi mü-
esselerde asistan unvanını aldıkları halde, Tıp 
Fakültelerinde «tıpta uzmanlık öğrencisi» ismiy
le çalışıştırılacaktır. Tababet ve Şuabâtmm tar
zı icrasına ait bir kanunla yükümlü olan dok
tor asistanların, Tıp Fakültesi asistanlarının 
vecibeleri vardır. Şimdi, biz bu kişilere Tıp Fa
kültelerinde öğrenci dediğimiz zaman, bunlar 
bâzı görevleri yapmaktan içtinabedeceklerdir. 
Şöyle k i : 

Çelen âcil bir vakaya müdahale ettirmeyiz. 
Ameliyatlara sokamayız. Ciddî raporların alın
masında bunlardan rapor talebedemeyiz. Çün
kü ben öğrenciyim der. Asistan durumundan 
çıkıyor, asistanlığın vecibeleri ismi üstünden 
kalkıyor. Asistanlık bu kanuna göre, ancak 
mütehassıslara verilen isim oluyor. Onun için 
bu önergemi vermiş bulunuyorum. Bu incedir; 
ince bir noktadır. Yarın gelecek Hükümetler 
göreceksiniz bu hususu tebdil edeceklerdir. 

Ayriycten, Hükümetin sevketmiş olduğu 
Üniversiteler Personel Kanununda da bu öğ
renci ismini verdiğimiz, eski ismiyle asistan, ki
şilere fakültelerdeki öğrencilere ne gibi bir 
ödemede bulunulacağına dair sarahaten hüküm 
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de yoktur. Burada da bir çelişki vardır. İşte 
bu iki çelişkiden dolayı sırf teknik 'bakımdan 
Tıp Fakülteleri, dişçilik okullarında buna im
kân olmadığından bu önergemi verdim. 

(Kanunun getirmek istediği esas ruhuyle be
raberim; fakat yalnız bu fakültelerde buna im
kân olmadığından, bu fakültelere münhasır ol
mak üzere «görev alacağı bilim dalında dokto
ra yapmış olmak veya tıp fakültesi mezunu ol
mak» tarzında değiştirilmesini öneriyorum. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

'BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur tarafından 
verilmiş olan önergeye komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadır. Sayın Sungur önergesini kı
saca izah etiler. Dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Ka'bıü etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

29 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Asistanlığa tayin 
Madde 30. — Yapılan sınavda başarı gös

terenlerden, g'örev alacağı -bölümün veya kür
sünün gerektirdiği şartlar gözönünde tutularak 
Asistanlık Yönetmeliğine göre teklif edilenle
rin tayini aşağıdaki hükümlere göre yapılır: 

Bölüm veya kürsü başkanınca gösterilecek 
aday, fakülte yönetim kurulunun teklifi ve üni
versite yönetim kurulunun onayı üzerine rektör 
tarafından iki yıl için tayin edilir. Gerekli gö
rülenlerin tayinleri, iki defaya mahsus olmak 
ve başlangıçtan itibaren toplam olarak altı yılı 
geçmemek üzere, iki defa yenilenebilir. Tayin
leri yenilenmeyen asistanların üniversite veya 
buna bağlı kurumlarla ilişkileri kendiliğinden 
kesilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hayret
tin Uysal ve Sayın Celâl Sungur tarafından 
verilmiş önergeler vardır. 

Konuşmak isteyen sayın milletvekili?... Yok. 
Önergeleri okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 30 ncu mad

desinin son fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

iSakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Madde 30. — Son fıkra: Bölüm veya kürsü 
kurulunca gösterilecek aday, fakülte yönetim | 

kurulunun teklifi ve üniversite yönetim kuru
lunun onayı üzerine rektör tarafından iki yıl 
için tayin edilir. 

Gerekli görülenlerin tayini aynı usule uy
gun olarak, her defasında, iki yıl için yenilene
bilir. Asistanlık süresi doktora veya tıpta uz
manlık diploması alıncaya kadar altı yılı dok
tora veya tıpta uzmanlıktan sonra üniversite 
doçenti unvanının kazanılmasına kadar yedi 
yılı geçemez. Tâyinleri yenilenmeyen asistanla
rın üniversite veya bağlı kurumlarla ilişkileri 
kendiliğinden kesilmiş sayılır. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sungur önergesini ge
ri almıştır. 

Komisyon ve Hükümet okunan önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Ka
tılmıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANVEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Doktora veya İıpta uzmanlık öğrenciliği ve bu 
öğrenciliğin devam etme şartlan 

Madde 32. — Üniversite veya bir yüksek 
öğretim kurumu mezunu olup üniversitede 
doktora yapmak veya tıpta uzmanlık yetkisini 
almak isteyenler, üniversitenin usulüne göre 
açacağı sınav sonunda seçilirler. Bunlar, Ba
kanlıkların veya kurumların tahsis edecekleri 
kadrolardan veya burslardan faydalanabilirler 
ve mecburî hizmetle yükümlü olsun veya olma
sın, maaşlı izinli sayılırlar. Üniversite senatola
rı asistan kadrolarını geçici olarak veya sözleş
meli doktora veya tıpta uzmanlık öğrencilerine 
tahsis edebilirler. Bunların doktora veya tıpta 
uzmanlık öğrencisi olarak çalışmalarına devam 
etmeleri için her ders yılı başında fakültesi yö
netim kurulunun teklifi ve üniversite yönetim 
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kurulunun uygun bulması şartiyle rektörce sü
relerinin uzatılmasına karar verilebilir. Bu sü
re, doktora veya tıpta uzmanlık için* 6 yılı ve 
herhalde ilgili yüksek öğretim kuruluşunun 
doktora veya tıpta uzmanlık yönetmeliğinde ön
görülen süreleri geçemez. Doktora veya tıpta 
uzmanlık öğrencisinin, çalışmalarının uzatılma
sına karar verilmediği hallerde üniversite veya 
ona bağlı kurumlarda ilişkisi kendiliğinden ke
silmiş sayılır. 

ÎBAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Sungur 
ve Sayın Uysal tarafından verilmiş önergeler 
vardır. Sayın Celâl Sungur önergesini geri al
mış bulunmaktadır. 

Madde üzerinde Sayın Şener, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 32 nci madde üze
rinde komisyonda gerekli tartışma yapılmıştır 
ve orada bu maddenin tedvin tarzına muhalif 
kalmıştım. 

Muhterem arkadaşlar doktora veya uzman
lık yapabilmek için bilhassa kurumlardan kad
ro bulacak veya burs bulacak... Düşününüz ki 
bu tasarının 55 nci maddesine göre, eğer Senato
ca karar verilirse lisans üstü öğrenim ve dok
tora yapabilmek için saçılması gereken okullar
da kurumlardan burs temin edilirse eğitime de
vam edecektir. Malûmunuz bugün burs mem
leketimizde 350 liradır. Bununla doktora yapı
lamaz, ilmî araştırma yapılamaz, lisans üstü 
'öğrenim veren okullarda okumak mümkün de
ğildir. 

«Maaşlı izinli sayılır.» diyor. Bu 1327 sayılı 
Kanunun ruhuna aykırıdır. Meselâ Bakan olan 
sayın hocanın kürsüsünde Tarım Bakanlığın
dan bir ziraat mühendisi doktora yapacaktır ve 
bunun için maaşlı izinli sayılacaktır. 1327 sayı
lı Kanuna göre bu, vekilin muvafakatine bağ
lıdır. Vekil size muvafakat vermedi mi bu müm
kün değildir. 

Kabul edilen 29 ncu madde ile bu hemen 
hemen çelişki halindedir. Biz memlekette, gide
ceğiz, bu çocuklara bursla veya başka kurum
ların kadrolarıyle doktora veya uzmanlık dip
loması aldıracağız ve bunlar - öğrenci olacak. 
29 ncu madde üzerinde Celâl Sungur arkada
şımızın verdiği izahata göre bilhassa tıp dok
torlarına, öğrenci oldukları için bir mesuliyet 
vermek mümkün değildir. Mesuliyeti yok, üs-

I telik para da vermiyorsunuz. Bunlara «Burs bu
lun», diyorsunuz. Bu, olmaz. 

Sayın Hükümetten, komisyondan ve arka
daşlarımdan istirham ediyorum, en azından bu 
arkadaşlara bir para verme imkânını sağlayınız. 
Burs sağlanmadığı takdirde asistanlık müesse
sesi kolay yürümeyecektir. 

Bâzı arkadaşlar, «Niçin bu maddelerin kar
şısına çıkılıyor?» derler. Bu maddelerin değil 
hâdiselerin ölçülerinin karşısına çıkıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın'Şener, bağlayınız. 
AHMET ŞENER (Devamla) — Biliyorum 

Sayın Başkan. 
Biz bu maddelerin getirdiği yeniliklere kar

şı çıkmıyoruz; ama fena bir yenilik getirdiyse 
elbette onun karşısına çıkacağız. 

Bu işin para ile olması zorunludur. Dokto
ra yaptırıyorsunuz, ilim yaptırıyorsunuz, «ilim 
irfan yuvası» diyorsunuz; ama parasız yapıla
cak. 350 liraya ilim yapılır mı? 350 lira burs 
bulacağım, gideceğim doktora yapacağım, uz
manlık yapacağım. Dört sene, beş sene sonra 
alacağım diploma da belli değil; o da ayrı, bir
çok kısıtlamalar koymanıza rağmen... 

Bunun paralı yapılmasında zorunluk görüyo
rum. İstirham ediyorum, reylerinizi bu konuda 
kullanmanız gerekir gibime gelir. Takdir size 
aittir. 

ıSaygılarımla, 
B A Ş K J A N — Sayın Üstündağ, 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
(Tasarının bu madesinin aslında temelinde 

yatan espri oldukça önemli ve iyidir. Tasarı bu 
maddesiyle «/graduate sobool» sistemini bir dü
zene bağlamaktadır ve üniversiteden sonra ça-

I lışacâk öğrencilerin, meclburi hizmeti olsa da 
j olmasa da, bunların maaşlı izinli sayılacaklarını 

belirlemektedir. Bu bakımdan tasarının bu mad
desi bir yenilik getirmektedir. Ancak, tasarının 
bu- maddesinde yine sosyal adalete aykırı düşen 
bâzı durumlar vardır. Biraz evvelki asistanların 
tayini, meselesini düşündüğümüz zaman, tasarı
nın aşağısına doğru okursak: «.... Üniversite se
natoları asistan kadrolarını geçici olarak veya 
sözleşmeli doktora veya tıpta uzmanlık öğrenci
lerine talhsis edebilirler...:» Yani kanun başından 
sonuna kadar sistemli, bâzı şeyleri önlemek tam 
bir tepki hüviyetini kazandırmak için dikkatle 

j hazırlanmış. 
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Anka'sından şunları söylüyor: «Bunların dok
tora veya tıpta uzmanlık öğrencisi olarak çalış
malarına devam etmeleri için her ders yılı başın
da - başındaki sallanan kılıca bakın şimdi -
fakültesi yönetim kurulunun teklifi ve üniversite 
yönetim kurulunun uygun bulması şartiyle rek
törce sürelerinin uzatılmasına karar verilebilir». 

Demek ki her ders yılı başından alıyoruz, 
kazandırıyoruz, tahsis ediyoruz; ama neticede 
bir sene sonra üniversite derse ki, «beğenme
dik» kendisini zaten üniversiteyi Millî Eğitim 
Bakanlığının velayetine veriyoruz, öyle istedi
ler, oradaki politik sistem dedi ki, «Hayır, bu 
adamın oradan ayrılmam lâzım» Bir bakıyorsu
nuz o öğrencinin bir yıl sonra asistanlığının de
vamına, yaJhut asistanlık kadrosu tahsis edilmiş
se, o graduate school öğrencisinin okula deva
mına müsaade edilmeyecek. 

Değerli arkadaşlarım, aslında made getir
diği epsri bakımından önemli. Bu madde ile te
mennim odur ki, ,ıbizim bugüne kadar ki klâsik 
üniversitelerimizde, hani profesörü işte çanta 
taşıyarak asistanlıktan üniversite öğretim üyeli
ğine geçişi önleyecek bir madde. Bir yerde böy
lece klâsik bir kalıbı kıracak bir madde. Öyle 
bir .hüviyeti var; ama altında pekçok şey de, 
maddemin kapsamına alınmış. Değerli üniversite
den intisaibeden Sayın Bakan arkadaşınım görüş
lerine katılmamak mümkün değil. Kim istemez 
üniversiteleri'mizin tüm asistanları, graduate 
sdhool'u bitirmiş doktoralı öğrenciler olsun. 
Ancak, hepimiz bir kurul içerisinde çalıştığımız 
için gayet iyi biliriz. Bugünkü üniversitelerimi
zin bünyesini çok iyi düşünmemiz gerekir. Ha
len üniversitelerimizde bir tarafta mastır dere
celi öğretim görevlileri çalışacak. Mastır dere
celi öğretim görevlileri var. Bir taraftan dok
tora yapmış öğrencileri asistan alacaksınız. Bu 
üniversitelerdeki .geçimsizliği düşünün, bu üni
versitelerdeki rekabeti, gücenikliği düşünmenizi 
önemle istirham ederim. 

Değerli profesör Sayın Bakan bana Ziraat 
Fakültesinden misal veriyorlar. Ziraat Fakül
tesi sistemi Türkiye'de ilk kurulan fakülteler
den birisi. En yerleşmiş, en gelişmiş fakülteleri
mizden birisi. Her disiplin dalında doktora yap
mış asistan bulabileceklerini çok genel mâna
da burada bana ifade ettiler. Kendilerinden is-
tirlham ederim. Üniversiter sistemin durmadan 

geliştiği Türkiye'de öğretim üyesine durmadan 
büyük ihtiyaç duyduğumuz Türkiye'de bütün 
disiplin dallarında yeterli asistanı bol bol bu
lurum diyebilmenin zorluğunu görüyorum. Açık
ça görüyorum. O bakımdan eğer bir tarafta dok
tora yapmış kişileri öğretim görevlisi olarak 
alır, belli farkta maaşta çalıştırmanız, bir ta
rafta aynı üniversitenin aynı bölümüne doktora 
yapmış kişileri asistan olarak alırasnız, bu üni
versitedeki o bölümdeki huzursuzluğu tahmin 
edersiniz. Ben bunu bizat yaşadım, kendi bö
lümümde gördüm. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz bağlıyayım. 

Huzursuzluğun ne derece yüksek olduğunu 
gördüm ve sabahtan akşama kadar «Efendim, 
ben daha yeni döndüm, benim bilgim şu kadar 
fazla idi, o henüz mastırlı, ben doktoralıyım, 
ben niçin böyleyim?» diye bunun çarpışmaları
nı, uzun uzun, böyle olmadığı halde sırf öğretim 
görevliliğindeki maaş farklarından dolayı gör
düm. 

O bakımdan Sayın Bakanın o görüşlerine 
gönlümün istemesine rağmen bugünkü koşullar 
içerisinde katılamıyorum. Düpedüz ütopik gö
rüyorum. Bu made inşallah üniversitemiz için 
hayırlı olur; fakat bâzı sosyal dengesizlikler 
getirecektir. Meselâ Ankara'da bulunan kişile
rin üniversiteye devamı ile, taşradaki kişilerin 
devamı arasında bâzı farklılıklar da getirecektir. 

İnşallah verilen önergelere göre o yönde 
düzeltilme yoluna gidilirse başrılı olacağı ka
nısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur önergesi
ni geri almış bulunmaktadır. Sayın Hayrettin 
Uysal'm önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 32 nci 

madesinin son iki cümlesinin aşağıda önerilen 
şekilde değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 32. — Son iki cümle: Bu süre, dok
tora veya tıpta uzmanlık içim altı yılı ve herhal
de ilgili yüksek öğretim kuruluşunun dokto-
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ra veya tıpta uzmanlık yönetmeliğinde örigö- ' 
rülen süreleri geçemez. 

BAŞKjAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

MUZAFFER NACİ ÇEREZOÎ (Niğde) —- Ka
tılmıyoruz ef öndüm. 

•BAŞKAN — Hükümeti . . 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ 

KÂMİL İNAL — Katılmıyoıuz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ISayın 

Hayrettin Uysal'm önergeyime katılmamakta
dır. Önergenin dikkate alımfp alınmaması hu
susunu oylarınıza 'arz edeceğim. Dikkate alııı-
masiinı kabul buyuranlar1?... Kabul etmeyenler... 
Kabul -edilinemiştir. 

Maddeyi! oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı bölüm 

Üniversite içinde çalışma ve denetim 
O a 1 ı-şma biıüral e ri 

Madde 37. —. Üniversite içinde çalışmaların 
bölüm veya kürsü veya bölüm ve kürsü siste
mi içinde yapılması, bunların kurulması, kal
dırılması, profesörü veya doçenti bulunmaıması 
nedeniyle başkanlıklarının boşalması halinde 
yapılacak işlemler, ilgili fakülte kurulunun üç
te iki çoğunluğunun teklifi üzerine sematolarca 
kararlaştırılır. 

Kürsü, aynı alanda veya birbirine çok yakın 
alanlardaki bilim .dallarında oluşan, bir çalışma 
birimidir. Bir fakültede aynı adı taşıyan, aynı 
ihtisas dalında öğretim ve araştırma yapan bir
den fazla kürsü bulunmaz. 

Kürsü, kürsü kurullarının aldığı bilimsel ve 
idarî kararlar uyarınca 'kürsü başkanı tarafın
dan yönetilir. 

Kürsü kurulu, kürsü başkanının başkanlı-
ğunda, o kürsüye bağlı bütün (iğretim üyeleri 
ve ıkürsünün asistan .temsilcisinden oluşur. 

Kürsü başkanı, o kürsünün profesörleri ara
sından fakülte kurulunca salt çoğunlukla ve 
beş yıl için seçilir. Süresi biten Mirsü başkanı
nın yeniden seçilmesi mümkündür. 

Kürsüde bir tek profesör veya bir tek do
çent varsa bu profesör veya doçent kürsünün 
tabiî başkanıdır. Kürsüde sadece doçentler var
sa kürsü başkanı bu doçentler arasından seçi
lir; profesör veya doçenti bulunmayan kürsü
ler en yakın kürsü veya bölümle birleştirilir. 
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Kürsü kurulları her ay en az bir defa top
lanarak : 

a) Öğrenci ders ve eğitim programlarını 
hazırlar, gözden geçirir ve değerlendirir. 

b) Her asistan (veya tıpta uzman) için 
asistanlık süresi çalışmasını kapsayan tüm ve 
birer yıllık eğitim ve çalışma programları ha
zırlar. Bu programlan her üç. ayda bir gözden 
geçirerek değerlendirir. 

e) Öğretim üyelerinin bilimsel çalışma, 
araştırma, yayın ve eğitim faaliyetlerini prog
ram] aştırır. 

ç) Kürsünün öğretim, eğitim, araştırma ve 
idarî yönden gerekli araç, gereç, ders kitabı, 
bilimsel yayın, insan gücü ve malî durumunu 
tespit eder ve programlaştırır. 

d) Kürsünün programlaştırılan bütün ça
lışmalarının muntazam yürütülmesi için kürsü 
elemanları arasında görev bölümü yapar. 

Bölüm, bir dalın belli disiplinlerini bir ara
ya toplayan bir eğitim ve öğretim birimidir. 
Özellikle mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonra
sı öğretiminin koordinasyonunu sağlamak ama
cı ile birbirine yakın disiplinlerden fakülte ku
rullarınca kurulur. Bölümler arasındaki öğre
tim birliğini dekan sağlar. 

Bölüm, bölüm kurullarının aldığı öğretim ve 
eğitim kararları uyarınca bölüm başkanı tara
fından yönetilir. 

Bölüm kurulu, o bölümü teşkil eden disip
linlerin öğretim üyeleri ile bölümde ders veren 
öğretim üyelerinden oluşur. 

Bölüm başkanı, fakülte kurullarınca ve kür
sü başkanları seçimi esaslarına uyularak bö
lüm veya disiplinlere bağlı profesörlerden 5 yıl 
için seçilir. Süresi biten bölüm başkanının ye
niden seçilmesi mümkündür. 

Bölümlerin, kürsülerin, enstitülerin ve üni
versiteye bağlı diğer birimlerin çalışmaları ve 
yönetim şekilleri Senatoca kabul edilecek, yö-
netmcliklerce düzenlenir. 

Yeni kurulacak üniversiteler tercihan bö
lüm esasına göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hayret
tin Uysal tarafından verilmiş 2 önerge vardır. 

(Sayın Arslantünk madde üzerinde görüşmek 
mi istiyorsunuz?.; 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Evet Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Evve

lâ önergeler okunsa. 
BAŞKAN — Yok. Evvelâ müzakere açılır, 

sonra önergeler okunur, sonra önergeler mua
meleye konur.. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzıon) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, görü
şülen madde, üniversitelerde bugüne kadar ken
disimden çok söz edilen kürsü kavramına açık^ 
lık ve yenilik getirmek şöyle dursun, bu kav
ramı geleneksel anlamda bile devaım ettireme-
miş, ne tanıma yapılmış ve ne de nasıl işleyeceği 
açıklanmıştır., 

Bugün üniversitelerde yetki tekelinin top
landığı kilit noktalarının başında kürsü profe
sörlüğü gelir. Fakülte ve üniversitenin tüm yö
neticilerinin 2 yılda bir seçimle değişmelerine 
'karşıluk, kürsü profesörü bîr kez seçildi mi de
ğişmez ve azledilemez. 

Kürsü profesörü kürsünün akademik ve 
yönetsel işlerinde tek yetkili kişidir. 

Yeni doçent ve profesör eylemli kadrosunu 
istemek, asistanın doktorasını yaptırmak gibi 
yeni kuşakların geleceği ile ilgili işlemler, öğ
retimin metot ve içeriğinin tespiti, araştırma 
lolanaklarmm kürsü üyeleri arasında dağılımı 
hep kürsü profesörünün yetkisi içindedir. 

Bugünkü kürsü düzeni ve kürsü profesörü 
asistan, doçent ve hattâ profesörler üzerinde 
ı'bir baskı aracı özelliğini taşımakta ve büyük 
huzursuzlukların kaynağı olmaktadır. Bu yüz
den fakültelerde kürsü sayısı sürekli şekilde 
artmaktadır. Bilimsel ölçülerden çok, kişisel 
çatışmaları önlemek için neredeyse her profe
söre bir kürsü tahsisi yoluna gidilmiştir. Böy
lece kürsü profesörleri koalisyonu üniversite 
(bünyesinde iktidarını da sağlamıştır. 

Fakültelerde çok kürsü açmak eğiliminin 
altında, kürsü sistemini geniş bir temele oturt-
ıma ve sistemin ebediliğini sağlama isteğinin 
varlığı da düşünüleibilir. 

Neticede, fakültelerde aynı alanda, aynı işi 
yapan ve aynı adı taşıyan kürsüler durmadan 
•çoğalmaktadır. Kürsü profesörlüğü etkisini fa
külte kurullarını da aşarak senatoya kadar da 
(duyurabilmektedir. Kürsü sistemi, yeni kuşak-* 
larm dinamik özlemlerini kösteklemekte, ilim 
üretimini durdurmakta, 'çağımızın problcmleri-
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ni kürsü kalesinin kaim Ve nüfuz edilmez surla
rının dışında bırakmaktadır. 

Yapılacak iş; bütün dünyanın yolundan gi
derek, aynı daldaki kürsüleri bölüm halinde 
birleştirmektir. Bu sistem, eğitimin yararına 
olduğu kadar âlet, malzeme ve personel bakı-» 
mmdan da büyük verimlilik sağlar. Komisyon
lar değiştiıilerinde kürsünün tanımını yapmış, 
vo nasıl işleyeceğini açıklığa kavuştur>mtuştur.. 
Ancak, ne tasarıda ve ne de değiştirdlerde kür
sü kurulunda asistan ve öğrenci temsilcilerine» 
yer verilmemiştir. Kanımızca, kürsü kurulunda 
'iki asistan temsilci ile ilgili derslerin okutul
duğu sınıflardan seçilecek bir öğrenci temsil
cisi bulunmalıdır. 

Ayrıca, kürsü başkanı da senato üyeleri ve 
rektörler gibi 5 yerine, 3 yıl için seçiimialidir. 

Görüşülmekte bulunan maddede, bölüm kav
ramını da getirmesine rağmen, tanımını bile 
yapmamış, sorunları ortada bırakmıştır. Şöyle 
ki; tasarının 37 nci maddesi, fakülte içinde ça
lışanların bölüm veya kürsü içinde yapılmasını 
ilgili fakülte kurulunun görüşü alınarak sena
toya bırakmaktadır. Komisyonlarda bölüm ta
nımına ve işleyişine yeter açıklık getirilmemiş
tir. Bize göre bölüm; çalışmaları bakımından 
ıbirbirine yakın olan vo bir bütün teşkil eden 
kürsülerden oluşan bir öğretim ve araştırma bi
rimidir. Bölüm, bölüm kurulu o bölüme bağlı 
(bütün kürsülerin öğretilm üyeleriyle iki asistan 
temsilcisi ve ilgili derslerin okutuldukları sı
nıflardan seçilecek bir öğrenci temsilcisinden 
oluşmalıdır. Bölüm başkanı da 5 yıl için değil, 
3 yıl için seçilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Arslaritürk, konuşmanı
zı sonuçlandırınız. 

MEHMET ARSLANTÜEK (Devamda) — 
Bölüm, kurul kararları uyarınca bölüm başkanı 
tarafından yönetilmelidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın Hayrettin Uysal tarafından verilmiş 

iki önerge vardır, okutuyorum efendim. 
(Sayın! Başkanlığa 

Üniversiteler kanunu tasarısının 37 nci nıacb 
dosinin 6 ncı fıkrasının gion cümlesinin aşağıda 
'önerilen şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

(Sakarya! 
Hayrettin Uysal 
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Madde 37. — (Fıkra 6,'son cümlesi). profe
sör ve doçenti bulunmayan kürsüler en yakın 
kürsü veya bölüm başkam tarafından yönelti-
lebilir . 

Bayın; (Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 37 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıda önerilen şe
kilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 37. — (Fıra 1) Üniversiteler içinde 
çalışmialarm bölüm veya kürsü (veya bölüm ve 
'kürsü) sistemi içinde yapılması bölüm ve kürsü
lerin kurulması ve kaldırılması ile ilgili fakülto 
ikurulunun teklifi üzerine 'Senatoca kararlaştı
rılır. Her iki kararın kurullarca en az üçte iki! 
çoğunluğun bulunduğu toplantılarda gizli oyla 
alınması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efen
dim, tasarıda bölüm esasına ağırlıık verildiği ci
hetle katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Her iki önergeye de mi katıl
mıyorsunuz efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Her 
dkisine de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon her iki önengeye de 
katılmadıklarını ifade ettiler. 

Hükümet? 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ

TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
((C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

Önergeleri ayrı ayrı muameleye koyacağım. 
(Bir fıkra eklenmesine mütedair önergeye komis
yon ve hükümet katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-. 
memişjtir, 

İkinci önerge maddede değişiklik yapıl ma-
(sma mütedairdir. Komisyon ve hükümet katıl-
mmma'ktadm 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
k:abul buyuranlar. Kabul etmeyenler... Kabul 
ledilnıemtiştir., 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

,Tamf Igünj çalışma 
Madde 38. —< Öğretim üyeleri ve asistan

lar, en az Devlet memurları için kabul edilmiş* 
olan günler çalışma süresi kadar bir süre öğre-
'niim,, bilimsel araştırma, inceleme, uygulama ve 
yönetim görevleri ile üniversite organlarınca 
veya kanunla verilen diğer görevlerin gerektir
diği yerlerde hazır bulunmak ve görevlerini ye
rine getirumek ve esasları yüksek öğretim kuru
lunca tespit edilecek belirli saatleri içinde gö
revleri başında bulunmakla yükümlüdürler. 

Öğretim üyeleri ve asistanların devamları, 
kürsü, bölüm başkanları ile dekanlar ve rektör
ler tarafından kontrol edilir. Dekanlar, rektö
re teklif etmek ve onayını almak sureti ile me
sai saatleri içinde izinsiz görevi başına gelme
yenler hakkında takdire bağlı maaş kesme ce
zası vereceği gibi, bu kanunda bildirilen disip
lin cezaları verilmek üzere haklarında muame
le de yaparlar. Doğrudan doğruya üniversiteye 
ıbağlı kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve 
'""d'meıları hakkında bu işlemi rektör yapar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlar res
mî çalışma saatleri içinde ve başka yüksek öğ
retim kurulları dışında ücretli veya ücretsiz 
resmî veya özel herhangi bir iş göremezler, ek 
görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. 
Üniversite asistanları bütün çalışmalarını üni-. 
versiteye hasrederler. 

Ancak, resmî çalışıma saatleri dışında ser-
İjest meslek icra etmek isteyen üniversite öğre
tim üyeleri aşağıdaki haklardan faydalanamaz
ları •? 

a) j Üniversite tazminatı veya herhangi bir 
yan ödeme alamazlar. 

b ) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilim-
isel araştırma yapmak üzere kontenjanlarla yurt 
dışındaki çalışmalara masrafları kendileri tara
fından ödenmek üzere katılaibilirler. 

Diğor öğretim yardımcılarından aylıkla tâ
yin olunanlar da yukarıdaki esaslara tabidirler. 

Üniversite öğretim üyelerine kanunlarla ön
görülen resmî görevler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge vermiş 
'bulunan Saym Celâl Sungur, iki önergesini ge
ri almış bulunmaktadır. 
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Ayrıca, Sayın Sabahattin Savcı, Mustafa 
Fevzi Güngör tarafından verilen önerge de ge
ri alınmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında, Sayın Hayrettin Uysal'm iki, 
Sayın Arslan Topçubaşı'nm bir, Sayın îlyas Kı-
•lıç'ın bir olmak üzere verilmiş dört önerge var-
dır^ 

Görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Sayın 
Mustafa Üstündağ, Sayın Mehmet Arslantürk. 
Buyurun Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSlTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın mj!,llctvekille,ıti; üniversitedeki 
öğretim üyelerinin (mesailerini genellikle dı
şarıda geçirmeleri, bir çoklarının günde üç saat 
bile okutmadıkları nedeniyle gedmiş yıllarda 
memleketimiz d>e tanı gün çalışma sorunu ol
dukça yoğunluk kazandı. Tabiî, tam gün çalış
ma terimlinden; üniversite öğretim üyelerinin 
bütün mosailerûnıi üniversiteye tahsis etmele
ri ve bunun karşılığında da Devletin kendileri
ne gerekli tatmin edecek ücreti vmnesii anla
mını çıkamyorduk. 

Ünirversite öğretim üyesinin yalnız üııiverai-
tede kalması, çocuklarını okutması ve çalışma
larına bakması kâfi değildir. Üniversite öğre
tim üyesi, b!ir yerde, mesai saatleri dışında yi
ne kutapları ile haşhaşa kalmalıdır. 'Kalmalıdır 
ki, kendisimi üniversiteye id ah a kuvvetli hazır
layabilsin. Eğer üıiiiverjltc öğretim üyesıi bu
günkü önümüzdeki tasarının 38 ne i maddeü-
nin getirdiği şekilde mesai saatle ıa içeriy*nde 
tam gün çalışma anlamına göre vazlfelendıri-
lirse, mesai saatleri dışarısında kendi: özel •mua-
yenehanesıhıde çalışabilecek demektir. 

Sayrn doktorlar şimdli muayenehanelerin
deki çalışmairma saat 15.00'de başlıyorlardı, bu 
duruma göre saat 17.30'da başlayacaklardır de
mektir. Saat lO.'CO'a kadar çalışıyorlarsa, saat 
22.00'ye kadar çalışacaklar ve yorgun olarak 
evlerine döndükleri için gerekli hazırlığı ya
pamayacaklardır. Aslında yurue bu dışarıda me
sai dışında yaptıkları çalışmalar öğlencileri
nin yetişmesi için kencüileıini 'besleme duru
munda bulunmaları, okumalarından kesmekle 
olacaktır. 

işte bu tarafı da o kadar önemli değildir. 
Bu maddenin getirdiği en önemli tehlike şu
dur : 

Üniversite öğretim üyeleji arasında bir ayı
rım yapmasıdıır. Bu madde tamamen tıp men

supları için düzenlenmiş bir maddedir. 'Tıp men
supları mesai saatlerinin dışarısında rahatça 
hastalarına randevularım verebilecekler, çalı
şabilecekler ve gerekli parayı kazanabiilecek
lerdir; ama, bir hukukçu mesai saatlerinin dı
şarısında bu çalışmayı yapamayacaktır. Çün
kü, mesai saatleri dışında mahkemeye gide
mez. Gidemeyeceği için bir hukuk profesörü.. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Da
nışma. yapar. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bel
ki o danışma olacaktır; fakat, mesai saatler: -
nin dışarısında görev yapamayacak duruma 
getİTİleceikti'r. 

Böylece, bugün belki kulaklarımıza kadar 
gelmektedir; üniversite mensupları arasında 
(Tıp ve 'diğer üyeler gibi) bir ayırım geıtinil-
nıektcdir. Bu oldukça nâzik bir konudur. Üni
versite öğretim üyeleriniin arasına böyle sakın
calı blJr durumu sokmak iyi değildir. 

Aslında değerli arkadaşlarını, tam gün ça
lışma ingiliz ve 'Amerika irniveTSİteleırınde biir 
problem değildir. Çünkü, rasyonel işletme anla
yışı ile, öğretim üyelenkıin ücretleri, göıdük-
leıll işe karşılık kesin çizgilerle belirlenmiştir. 
Öğretim yükü ve araştırma yükü belli ölçülere 
bağlanmıştır. Örneğin; Amerika'da araştırma 
faaliyeti olmayan bir öğretim üyesinin öğretim 
yükü, haftalık en az 12 ders saati olarak tanım-
lanraıntır. Bu yük, araştırma faaliyetleri ölçü
sünde azaltılmaktadır; bâzı araştırma faaliyet
leri varsa. 

Bu duruma göre, bence bu sorumın halli, 
belki Türkiye'de Üniversite Personel Kanunu 
İle, normal bir öğretim üyesinin dışarda kaza
nacağı gerekli para kendisine sağlanırsa, tam 
gün çalışmayı üniversite öğrûtim üyesi kendisi 
isteyecektir. Biz zorlarsak bile dışarda çalış
mak durumuna gitmeyecektir. 

Bunun ötealnde, biir tanımı 'daha üniversite
ye- getirmemiz gereklidir. Üniversite sistemi-
•ni'iade, bir üniversite öğretim üyesi veya öğre
timle görevli bir üniversite öğretim elemanı
nın, en az kaç saat çalışacağı kesinlikle sapta
nırsa, böylece üniversite öğretiim üyesinden de 
ne kadar verim alacağımız ortaya çıkmış olur. 
Bunu yapma durumunda olan, gerektiği şe-
iklllde de maaş bakımından tatmin edilen üni
versite öğretim üyesi; dışarda çalışma durumu-
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na girmeyecek, kendisimi üniversite içerisin
de yetiştirmeye, üniversite üçerisinde eserlerini 
vermeye ve öğrencilerine daha faydalı olma 
yolumda kendisini geliştirmeye çalışaoaiktır. 

Bugünkü dururmuyle eğer madde bu şekli 
ile geçerse, üniversite öğretim üyeleri arasın
da ayrıcalık getirecektir. Maldde bu şekli ille ge
çerse, bunun adına tam gün çalışma denmez, 
adına belki mesai saatleri iç eridin d e çalışma 
ismini koyabiliriz. Ama, üniversite öğretim 
üyelerinden mesai saatleri'' dışında çalışan
lar, çahşacaklardıı:'. Daha fazla yorulduk la ran
dan 'dolayı, 'kendilerini yetiştirme yönümde 
faaliyette bulurmrayaeaiklardrr. Sakıncalı bir 
maddeiiir. Dikkatle üzerinde durulması gere-
Oi'r. 

Saygı larımı sun arım. 
BAŞKjAN — Sayın Arslanlürk, buyurun 

efendim.' 
flEEHMET AESIJANTÜRK (Trabzon) — Sa

yın Başkan, değe ili arkadalarım ; 
Tasanda tam gün. çalışma konusunun ayrı

ca ele alınmış ilk bakışta sevindirici gözük
mekledir. Ancak, ilgili hükümleri dikkatle in-
celendinğinde, köklü bit dcğiaikiiiik getirilmiş 
olduğu hemen ortaya çıkabilir. 

Tasan, tam gün çalışma konusunu gerçek 
esprisi içimde üniversiteler içim temel bir kav
ram olarak kabullenmemiş, daha çok tam gün 
çalışma taraftarları ile dış arda kazanç sağla
mak isteyenler arasımda bir uzlaşmayı âdeta 
öngörmüştür. 

Bİr kez, üniversite çalışmalarının belli saat
leri kapsamasını fiilen sağlamak ve denet le-
ıiııcic mümkün değildi1!*. Tasarıya göre; bir öğ
retim üyesinin Üışârda yapacağı iş, öteki res
mî .dairelerin çalışma saatleri 'dışında olacak
tır. Bu dâh'i Anayasadaki eşitlik ilkesine ay
kırı düşmektedir. Bir kısım öğretim üyeleri
nin, özel işlerini, resmî çalışma saatleri sona 
erdikten sonra yapabilme olanakları bulun
duğu halde, bir kısıra!arının bu saatler dışın
da işlerini yürütmeleri imkânsızdır. 

Komisyonlar, resmî çalışma saatleri dışın
da serbest meslek icra etmek isteyen üniver
site öğretim üyeleri İçin; «Üniversite tazmina
tı veya herhangi bir yan ödeme alamazlar» (kay
dını getirmekle beraber, yhıc de değİştirile-
rinde üniversitede tam gim çalışma espritine 
açıklık getirmemişlerdir. 
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I Üniversiteler kanunu tasarısı hakkında İs-
I tanbıü Üniversitesi Senatosunun görüşünü açık

layan broşürün 51 nei sayfasında, tam gün ça
lışmayı tanımlarken, «Öğretim üyeleri resmî. 
veya özel herhangi bir kurumda aylıklı, söz
leşmeli, ücretli veya ücretsiz ek görev alama-
nmlı, serbest meslek faaliyetinde buluuama-
malıdırlar.» denmektedir. 

Bir üniversite öğretim üyesinden bekle
nen görevler; bilimsel araştırma ve çalışma
lar yapmalk, öğrenci ve öğretim üyesi yetiştir
mek, üniversite bünyesi içinde olmak kaydı ile 
problem ve vakalar üzerinde uygulamalar yap
mak ve bunları demetlemek biçiminde özetle
nebilir. 

Bu görevlerden her biri diğerinin tamam-
tayıcısı ve ayrılmaz unsurudur. Üniversite öğ
retim üyelerinin, özerk olarak belirtilen bu 
görevleri, eksiksiz ve iyi bir şekilde yerine ge
tirebilmeleri, başarılması zor olan ağır bir 
yükümlülüktür. Üniversitede, zamanı böylesi
ne yüklü ve değerli olan üniversite öğretim 
üyesinin, dışarıda ek çalışmada bulunması, İri
şinin fizikî ve zihnî gücünün .de üstündedir. 
Enlinde sonumda, uğraşılardan birimin, daha 
çok üniversitedekinim aleyhine sonuçlar doğu
racağında şüphe yoktur. 

Sistemin temel unsuru; Öğretim üyesinin 
İlgi ve dikkatle, çalışmasının, üniversite dışına 
ve serbest kazanç hayatına kaydırılmaim'ası-
dır. 

I Üniversite öğretim üyesi, ne kadar iyi ni
yetli olursa olsun, zamanla üniversitedeki, yu
karda özetlemeye çalıştığımız ağır görevi ye
rine, ondan çok daha fazla kazanç .getünen, bi
limsel çalışmayı da gerektirmeyen dışaıdaikli 
özel çalışmasını tercih etmek durumunda kala
caktır. 

Öğretim üyesinin serbest meslek icrasında 
tükenen enerjisi, süreklüliık isteyen bilimsel 
araştırmasını aksatacak ve grup çalış'malaıı-
na katılmasını da oluşuz yönde etkileyecek
tir. 

İleri ülkelerde, örmeğin; Anıerilka Birleşik 
Devletleri ile Kanada'da mevcut üniversitele
rin hemen hepsimde öğretim üyeleri tam gün 
çalışma sistemi içinde görev yapmaktadır
lar. Dinarda iş yapmak olanağından yoksun 

I olan üniversite öğretim üyelerinin, tam gün 
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çalışmayı kendii ekonomik sorunlarının çözüm
leneceği 'düşüne esiyle savun duklarmı ileni 
sürmek ise, insafsız bir yargıdır. 

Ayrıca, branşları1, dışarda iş yapmaya ve 
kazanç sağlamaya elverişli olmayan üaiverdl-
!te öğretim üyelerini, fikir haysiyetinden yok
sun ve 'meslektaşlarının fazla kazançlarını çe
kemez kSişiiler olarak düşünmeye ve kabul et
meye de hiç lükıısenkı ne hakkı ve ne de yetki
si vardır. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, bağlayınız 
lütfen. 

jMEHMET AR.SLANTÜRK (Devamla) — 
Efendim, bir iki dakika müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — B-ir iki dakika olmaz; müm
kün 'değil. 

MEEDMET ARiSLANTÜEK (Devamla) — 
Sözlerimi! toparlayacağım. 

'BAŞKAN — Mümkün değil, efendim, cüm
lenizi kullanınız. 

MEHMET ABiSLAOTÜRK - (Devamla) — 
Peki. 

'Sayın Başkanın uyarısına uyarak, ve sonuç 
olarak şunu söylemek isterim k i ; her ne biçim-
de yorumlanmak iistenircüe istensin, üniversi
te öğretim üyelerinin, dışarda ör-sel çalışma is
teklerinin ardındaki gerçek itici güç, kanım
ca uygulama arzusundan çok, maddî olanakları
nı 'artırma eğlKimidir. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
•Madde üzerinde ba^lka görüşmek isteyen sa

yın milletvekili?... Yek. 
Sayın Celâl Sungur Ye bâzı, arkadaşlar öner

gelerini geri aldılar-. Diğer önergeleri okutu
yorum efendini. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 38 nci mad-

dedinin 5 nci fıkrasının (b) bendinin met/inden 
çıkarılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Yüksek Başkanlığa 
•Görüşülmekte olan Üniversiteler Kanunu

nun 3:8 nci maddesine aşağıdaiki .(e) fıkrasının 
ilâvesini an: ve talebcderim. 

!Samsun 
'. Uyan Kılıç 
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Madde 38. — 
c) Doçentlik sınavı jürilerine katılamaz

lar. 
.Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Müzakeresi yapılan üniversiteler Kanunu
nun 38 nci maddesine aşağıdaki metniln (c) 
bendi olarak cklcnmesinıi arz ve teklif ede
rin. 

Çorum 
Arslan Topçubaşı 

Eklenecek bent, 
c) Rektör, Dekan, Yüksek okul müdürü ve 

bölüm Başkanı seçilemezler. 

Sayın Başkanlığa 
Ünilversitelcr kanunu tasarısının 38 nci mad-

desin'e aşağıda önerilen fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Sakarya 

Hayrettin Uysal 

Madde 38. — Eklenecek fıkra: Bilimsel 
meslekî mütalâa vermek; hakemlik, bliliıkişi-
lik, yüksek mahkemelerde murafaa gübi arı-
::î faaliyetler bu kanun anlamında serbest 
meslek faaliyeti! niteliğinde 'değildir. 

GELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Komisyon Başkanına bir şey sora
cağım. 

BAŞKAN — Oylama esna'sındayım efen
dim. 

Sayın Hayrettin Uysal, Genel Kurulda oku
nan önergesi ile (b) bendinin .metinden çıka
rılması hususunu talebetmektedir. iSayın Ko
misyon bu, (b) bendinin .metinden çıkarılma
sı hususundaki önergeye katılıyor musunuz?. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKıÎLÎ 
MUZAFFER NACÎ ÇEREZCİ (Nilğde) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?,. 

ULAŞTIRMA BAKANI YE MÎLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ 'SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm oku
nan önergesi ile (b) bendinin metinden çıkarıl
ması istenmektedir, önergeye komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim.. Dikka-
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te alınmasını kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İlyas Kılıç'm önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(iSamsun Milletvekli, tlyas Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — (e) bendi olarak bu metnin 
•eklenmesi isteniyor. Komisyon ve Hükümet? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katıl-
ımıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
ULAŞTIRMA BAKANI ve MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
ıSenatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç'm okunan 
önergesine komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını ka
ibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Topçulbaşı'nm önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Çorum Milletvekili Arslan Topçuibaşı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar m i l 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılı
yoruz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI ve MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
ISenatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arslan Topçubaşı tara
fından verilen önergeye komisyon ve Hükümet 
katıldıklarını ifade etmektedirler. Dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Uysal tarafından verilen önergeyi 
tekrar okutuyorum. 

(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'in 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı ? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz sarahat getirmek 

için birkaç cümle ile bir hususu arz etmek isti
yorum. Bu son fıkrada Sayın Uysal'm getirdiği 
hususa katılmamakla beraber, bir mevzuun zap
ta geçmesinde yarar olacak ve belki ilerde bu 
yüzden büyük müşkülâta mâruz kalacak bâzı 
müesseseler. 

BAŞKAN — Evet, yalnız katılıp katılmadı
ğımızı beyan etmeniz lâzım; ama size bir imkân 
verelim de zapta geçsin; anlaşılan bir noktayı 
vuzuha kavuşturacaksınız. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU-
ZAFFET NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, 38 nci maddenin son fıkrası, «Üni
versite öğretim üyelerine kanunlarla öngörülen 
resmî görevler saklıdır» şeklindedir. Bu'getirilen 
önerge buna uymamaktadır. Sadece buna uyan 
kanunlarla tadadedilmiş bulunan 18 kanunî gö
rev vardır; üniversite profesörlerine veya do
çentlerine verilebilecek veya kanunla mecburî 
olarak verilmiş bulunan görevler vardır, bun
ları izin verirseniz tadadedeyim. Bu şekilde son 
fıkranın kapsamı tamamen tebeyyün etsin. 

BAŞKAN — Maddeyi söylediniz ve orada 
tasrih edilmiş olduğunu da ifade ettiniz, tadada 
niçin lüzum görüyorsunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU-
ZAFFET NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Şu ba
kımdan .Sayın Başkan: Bâzı görevler mecburî, 
bâzıları ise ihtiyarî olarak verilmiştir. Bunların 
hepsi bunun kapsamı içerisindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hayrettin Uysal'm önergesine bu su

retle katılmıyorsunuz. Hükümet katılıyorlar 
mı ? 

ULAŞTIRMA BAKANI ve MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
'Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Sayın Baş
kan, benini buradaki düşüncem şudur: Kanu
nen verilmiş imkânlardan da faydalanabilmeli
dirler. Vazife verilmemiştir, ama imkânlar ve
rilmiştir. Meselâ TÜBİTAK'a bir profesörün 
ibir proje vermesi kanunen mecburî değildir, 
ama çalışmasına imkân verdiği için oradan fay
da! anaibilmelidir. Bu bakımdan bir açıklık ge
tirmek istedim, önergeye katılmıyorum. 

BAŞKAN — Yani ehlivukufluk da yapabi
lir diyor musunuz? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
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Senatosunca S. Ü.) — Onlar var zaten kanun
da. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. Hükümetin, katılmamak
la beraber, tevzih ettiği hususlar zapta geçmiş 
bulunmaktadır. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilme
miştir. 

Kalbul ettiğiniz tadil şekliyle maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yurt içinde ve dışında görevlendirme: 
Madde 40. — Üniversite öğretim üyelerinin 

46 ncı madde dışında, üriiversitenin başka bir 
fakültesinde veya üniversiteye bağlı diğer öğre
tim kurumlarında veya arzusuyla başka bir öğ
retim kurumunda ders vermek, seminer veya 
uygulamalı çalışma yapmakla görevlendirilmesi 
ilgili kurulların teklifi ve bağlı bulunduğu üni
versite senatosunun kararı ile olur. Bağlı oldu
ğu üniversite içinde bir öğretim üyesinin görev
li olduğu ders, seminer ve uygulama süresi üni
versitelerarası kurulun öngördüğü öğretim 
yükü ile ifade olunur. 

Öğretim üyelerinin üniversiteden yolluk al
maksızın yurt içinde ve dışında kongre, konfe
rans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, 
bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara 
katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri 
yapmalarına, araştırana ve incelemenin gerek
tirdiği yerde bulunmalarına bir haftaya kadar 
dekanlar, 15 güne kadar rektörler izin vere
bilirler. 15 günü aşan veya yolluk verilmesini 
gerektiren hallerle araştırma ve incelemenin ge
rektirdiği masrafların ödenmesi ic ab eden du
rumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ve 
rektörün onayı gereklidir. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca üniversite he
sabına yurt dışında görevlendirilecek öğretim 
üyelerine verilecek yolluklar hakikî yol masraf
ları ödenmek ve gündelikleri yurt dışına gön
derilen Devlet memurlarına verilen gündelikle
rin aynı olmak üzere genel hükümler çerçeve
sinde ödenir. 

Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyele
rine yabancı kurullardan burs temin edilmişse, 
görev yapacakları süre zarfında maaşlı izinli 
sayılırlar. 

Yurt dışında görevlendirilen asistanlara ve 
tıpta uzmanlık yetkisi alanlara burs temin edil
mişse, bunlar da maaşlı izinli sayılırlar. Burs te
min edilemeyen asistanlarla kurumları adına 
üniversitede doktora öğrenimi yapan veya tıp
ta uzmanlık yetkisini kazanacak maaşlı eleman
lar'maaşlı izinli sayılmakla beraber, dış ülkede
ki masrafları ilgili kurumların büteeleriude yer 
alan dış ülkelerde okuyan öğrencilerle ilgili fa
sıl ve maddelerden doktora öğrencilerine öde
nen ödenek seviyesinde ödenir. 

Dış ülkede kalınacak süre, bölüm-ve kürsü
nün görüşü alınarak; fakülte kurullarınca tes
pit edilir. 

Öğretim üyelerinin yurt dışına gündemime 
şartları ve usulleri senatolarca yapılacak yönet
melikle düzenlenir. 

Geçici görev yolluğu üniversite hesabına 
gönderilenlere üniversite bütçesinden; başka 
kurum hesabına gönderilenlere ilıgilî kurumun 
bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hay
rettin Uysal'm önergesi vardır. Sayın Sabahat
tin Savcı ile Sayın Mustafa Fevzi Güngör, ver
miş oldukları önergeleri geriye almışlardır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen var mı?. 
Yok. 

Sayın Uysal'in önergesini okutuyorum. 
iSayııı Başkanlığa 

Üniversiteler kanunu tasarısının 40 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıda önerilen 
şekilde değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

iSakarya 
Hayrettin Uysal 

MADDE 40. — Fıkra 3) Üniversite hesa
bına yurt dışında görevlendirilecek öğretim 
üyelerine yol masrafları ile gündelikleri, ya
bancı memleketlerde görevlendirilen Devlet me
murlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üze
re, genel hükümler çerçevesinde ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
Harcırah Kanununa tabidir zaten. Devlet me
murlarına ne tatbik ediliyorsa onlara da o tat
bik edilecektir. 

ULAŞTIRMA ŞAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C, 
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(Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alınma
ması hususuna oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğretim üyesi yardımı : 
Madde 46. — Yeni üniversite ve fakültele

rin çeşitli bilim dallarındaki öğretim üyesi ih
tiyacı, üniversiteler arası kurulun her yılın Ni
san ayı toplantısında ileriki yıl için tespit edi
lir. 

İhtiyaç duyulan öğretim üyelerinin bilim 
dalı ve adet itibariyle istanbul, Ankara ve İz
mir'de kurulu üniversitelerden veya gelişmiş 
diğer üniversitelerden herhangi oranda karşı
lanacağı da kararda belirtilir. Bu kararlar uya
rınca üniversitelerden sağlanacak öğretim üye
leri, ilgili fakülte kurulunun görüşü alınarak 
aşağıdaki esaslara göre, iki sömestr için Sena
toca seçilir. Şu kadar ki, yılda bir yarı yıl oku
tulan dersler için görevlendirme ayrı yıllarda 
olanak üzere birer sömestrdir. 

Bir öğretim üyesinin görevlendirilebilmesi 
için bağlı bulunduğu fakültede söz konusu bi
lim dalında birden çok öğretim üyesinin bulun
ması ve geri kalan öğretim üyelerine düşecek 
ders, seminer ve uygulamalı çalışma yükünün 
her öğretim üyesi için haftada üniversiteler 
arası kurulca tespit edilecek saati aşmaması 
şarttır. 

Görevlendirme, öğretim üyelerinden meslek
teki kıdemi 25 yıldan az olanlar arasından, 
rektör ve dekanlar hariç kur'a ile yapılır. Bir, 
öğretim üyesinin arzusu tercih sebebidir. 

Yukarıda belirtilen tarzda yeni kurulan üni
versite ve fakültelerde görev ifa etmiş öğretim 
üyeleri aradan yedi yıl geçmedikçe ve sıra ta
mamlanmış olmadıkça arzusu dışında yeniden 
görevlendirilemez. 

Üniversite öğretim üyelerimden herhangi bi
rini, muvafakati alınmak şartiyle ilgili fakül
te kurullarının teklif ve kararlarıyle başka üni
versitelerin veya fakültelerin öğretim ve yöne
tim hizmetlerinde üç yılı aşmamak üzere kendi 
kadrolarıyle naklen görevlendirmeye üniver

site iSenatoları yetkilidir. Bu şekilde görevlen
dirme, yeni kurulacak üniversiteler için ikinci 
fıkrada öngörülen ihtiyacı karşılamak üzere 
yapıldığı takdirde, görevlendirilenler aradan 
12 yıl geçmedikçe istekleri dışında yeniden 
görevlendirilemezler. 

Mahrumiyet bölgelerinde öğretim yapan yer
leşik kadrolu öğretim üyeleri de, istekleri ha
linde, aynı şartlar içerisinde gelişmiş üniver
sitelerde çalışmak üzere rotasyona tabi tutulur
lar. 

Yeni ünivarsite veya fakültelere öğretim 
görevlisi tayini veya 40 ncı madde uyarınca 
dersle görevlendirme imkânları saklıdır. 

Hükümetin teklifi ve Senatonun kararı ile 
ihtiyaç duyulan hallerde, üniversite öğretim 
üyeleri her türlü hakları saklı kalmak v e ünk 
versitedeki özlük haklarından da faydalanmak 
kaydıyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve ben
zeri kuruluşlarda veya bakanlıklarda geçici 
süre ile görevlendirilebilirler. 

BAŞKAN — madde üzerinde Sayın Hayret
tin Uysal ve Sayın Arslan Topçubaşı'nın öner
geleri vardır. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?. Yok. 

Önergeleri okutuyorum. 
ıSaym Başkanlığa 

Üniversiteler kanunu tasarısının 46 nci mad
desinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki önerilen 
şekilde değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif 
ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 46. — Fıkra 4 : Görevlendirme, öğ
retim üyelerinden 55 yaşını tamamlamamış 
olanlar arasından, rektör, dekanlar ve yüksek 
okul müdürleri hariç, kur'a ile yapılır. Bir öğ
retim üyesinin arzusu tercih sebebidir. 

Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan Üniversiteler Kanunu

nun 46 ncı maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çorum 
Arslan Topçuıbaşı 

Görevlendirme, öğretim üyelerinden 55 ya
şını tamamlaımış olanlar arasından, rektör ve 
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dekanlar hariç, kur'a ile yapılır. Bir öğretim 
üyesinin arzusu tercih sebebidir. 

BAŞKAN — Sayın Arslan Topçubaşı'nın 
önergesini en aykırı önerge olarak kabul ettik; 
komisyon ve Hükümet bu önergeye katılıyor
lar mı efendim ? 

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

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Anayasaya da uygun değil de
ğil mi efendim? Yaş farkı olur mu hiç? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Eşitlik 
getirmiyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arslan Topçuibaşı'nin 
önergesine komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendini. 

Komisyon ve Hükümet sayın Hayrettin Uy-
sal'm önergesine katılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ULA-STIHMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
( C Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet sayın 
Hayrettin Uysal'in önergesine katılmamaktadır
lar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kaıbul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
memiştir. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayıu Başkan, 
46 ncı maddenin ikinci fıkrasında bir matbaa 
hatası var; «...üniversitelerden veya gelişmiş di
ğer üniversitelerden» kelimelerinden sonra gelen 
«herhangi» kelimesi herhangi değil, «hangi» ola
cak. 

BAŞKAN — «Herhangi» değil, «hangi»; 
«her» fazla. Bu suretle tashih ediyoruz, Zaten 

i bir taıshihimiz daha vardı; onu tashihli şekilde 
okuduk; üçüncü fıkrada, «Uygulama» değil, 
«uygulamalı» olarak okuduk. 

46 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Yeni üniversitelerde li'zmet ödeneği 

Madde 48. — Yeni üniversite veya fakülteler
de kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 
46 ncı madde uyarınca en az iki sömestr veya 

I ayrı ayrı birer sömestr kadroya bağlı olmak
sızın sürekli görev ifa edenlere verilecek «yeni 
üniversiteler hizmet ödeneği» ile tıp fakültele
rinde görev alan Öğretim üye ve yardımcıları
na, bütün yıl devam eden hastane ve enstitüler 
'hizmetleri için verilecek «hizmet ödeneği» Üni-

I versiteler Personel Kanunu de düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Biri sayın Komisyonca ve biri sayın- Hayret

tin Uysal tarafından verilmiş iki önerge var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 48 nci mad

desi üzerinde verilen önergeler muvacehesinde, 
madde komisyonumuzca aşağıdaki biçimde re-
dakte edilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Naci Çerezci 

Madde 48. — Yeni üniversite veya fakülteler
de kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 46 
ncı madde uyarınca en az iki sömestr veya ayrı 
ayrı birer sömestr kadroya bağlı olmaksızın sü
rekli görev ifa edenlere verilecek «Kuruluş ve 

j gelişme güçlüğü ödeneği» ile tıp fakültelerinde 
i görev alan öğretim üye ve vardımcılarma, bütün 

yıl devam eden hastane ve enstitü hizmetleri için 
verilecek «Hizmet ödeneği» Üniversiteler Perso
nel Kanunu ile düzenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu Tasarısının 48 nci mad

desinin aşağıda önerildiği üzere değiştirilmesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

I * Madde 48. — Yeni Üniversite veya fakülte-
I lerde kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 
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46 ncı madde uyarınca en az iki sömestr veya 
ayrı ayrı birer sömestr kadroya bağlı olmaksızın 
sürekli görev ifa edenlere verilecek «Yeni üni
versiteler hizmet ödeneği» Üniversite Personel 
IKanunu ile düzenlenir. Sosyalleştirme bölgeleri 
için kanunların tanıdığı özel haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet sayın 
Uysal'm önergesine katılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katıl
mıyoruz Saym Başkanım. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon Sayın 
Hayrettin Uysal'in önergesine katılmamakta
dırlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul 'edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından tanzim edilmiş bulu-ı 
nan önergeye Hüjkümet katılıyor mu efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Ş. Ü.) 
—.Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayım 
Başkanım, çünkü Üniversiteler Personel Ka
nununda. o tabirler yerine, yeni tafbir olarak 
«.kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» adı ve
rilmiştir. Ona paralel olarak bu tabirleri ge
tirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
Başkanlığa tevdi edilip Genel Kurula arz 
edilmiş bulunan önergeye Hükümet katılmak
tadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyoruz. Dikkate alınmasını kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi, son kabul ettiğiniz önerge 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması 
Madde 57. — Öğretim üye ve yardımcıla

rının ders kitapları ve teksirleri ilgili üniver

siteler, fakülteler ve yüjksek okullarca bastı
rılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak 
fiyatla satılır. Ders aracı olarajk kullanılan ki
tap ve teksirleri öğretim üye ve yardımcıları 
kendi hesaplarına bastıramazlar. Bu konuda 
uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları 
üniversitelerarası kurulca hazırlanacak ayrı 
bir yönetmelikle belirtilir. 

İki yıl içinde üniversite ve öğretim birim
leri tarafından bastırılamayan kitapları öğre
tim üyeleri kendileri bastırabilir, Bu takdir
de üniversite yönetim kurulu kitabın fiyatını, 
maliyetinden aşağı olmamak üzere tespit eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Madde üzerinde Sayın 
Mehmet Arslantürk tarafından verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum. 

Sayın* Başkanlığa 
Tasarının 57 nci maddesinin Hükümet tek

lifinde olduğu gibi kalmasını saygı ile öneri
rim. 

Traibzon 
Mehmet Arslantüıjk 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim'? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katıl
mıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKANVEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öııer-
gey katılmamaktadırlar. 

Önergenizi kısaca izah etmek üzere Sayın 
Arslantürk, buyurun efendim. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kanımızca Hükümetçe getirilen 57 nci 
madde yerindedir. Vakit geçirmemek için tejk-. 
rar okumuyorum. Yalnız komisyonların yap
mış bulunduğu değiştirilerlef tasarının so
nuna; «iki yıl içinde üniversite ve öğretim 
birimleri tarafından bastırılamayan kitapları 
öğretim üyeleri kendileri bastırabilir. Bu 
takdirde yönetim kurulu kitalbm fiyatını, ma
liyetinden aşağı olmamak üzere tespit eder.» 
kısmı eklenmiştir. Kanımızca bu kısım fazla 
ve gereksizdir. Çünkü, böylece üniversitelere 
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bir açık kapı bırakılmış oluyor. Bu açık kapı 
sayesinde ilgili kurumların ders kitaplarının 
basınımda gerekli titizliği gösteremeyecekleri 
yahut göstermeyecekleri bir ihtimal olarak 
düşünüle/bilir. Böylece, bugüne kadar olan uy
gulama da sürüp gider. 

Bu endişe ile bu önergeyi vermiş bulunu
yoruz. Dikkatinize ve idrakinize terk ediyo
rum. Kalbulünü rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde Sayın 
Arslantürk tarafından verilmiş bulunan öner
geye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına 
verilecek disiplin cezaları 

Madde 60. — Üniversite öğretim üyelerin
den ve öğretim yardımcılarından bu kanun 
gereğince yükümlü oldukları ödevleri uygun 
yolda yerine getirmeyenlere veya meslek va-« 
kar ve haysiyetine uymayan hareketlerde bu
lunanlara aşağıdaki disiplin cezalarından biri 
verilir. 

a) Uyarma : Görevde daha dikkatli dav-
ranılması gerektiğini bi'ldirmejktedir. 

b) Kusur bildirme : Görevde ve davra
nışta kusurlu sayılmaktır. 

c) Kürsü veya bölüm başkanlığından 
uzaklaştırma : öğretim üyesini kürsü veya bö
lüm başkanlığından ayırmaktır. 

ç) Kısa süreli durdurma : Bulunulan ka
deme ve derecede ilerlemenin altı ay durdu
rulmasıdır. 

d) Uzun süreli durdurma : Bulunulan 
kademe ve derecede ilerlemenin bir, birbu-
çuk veya iki yıl durdurulmasıdır. 

e) Geçici olarak görevden çı|kanma : Kad
rosu saklı kalmak suretiyle bir aydan altı aya 
kadar aylıksız olarak geçici süre ile görevin
den çıkarmaktır. 

f) Görevinden çekilmiş sayma : Görevle 
ilişkinin, istekle olmuşçasma kesilmesidir. 

ıg)1 Üniversite öğretim mesleğinden çıjkar-
ma : Üniversite öğretim mesleğinden, bir dahai 
alınmamak üzere çıkarılmalıdır. Bu cezaya 
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çarptırılanlar akademik unvanlarını kullana- \ 
mazılar. 

Bu cezaların verileceği haller üniversite
lerarası kurulca yapılacak Disiplin Yönetme
liğinde belirtilir. 

'h) Her türlü öğrenim ve öğretim hakî 
ve hürriyetlerini kötüye kullanarak; insan hak 
ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya 
dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına daya
narak; nitelikleri Anayasada belirtilen Cum
huriyeti ortadan Jkaldırmak için her ne su
retle olursa olsun gösteri, telkin ve propagan
da yapan veya. anarşik hareketlere katılan öğ
retim üye ve yardımcıları hakkında (g) bendi 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Arslan
türk ve Sayın Uysal tarafından verilmiş öner
geler vardır. 

Madde üzerinde, Sayın Üstündağ, buyuru
nuz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

«öğretim üyelerine ve öğretim yardımcıları
na verilecek disiplin cezaları» başlığı altında 
getirilen 60 ncı maddeyi beraberce dinledik. 

Talbiî ki, her kurumda olduğu gibi burada 
da grup standartları olacaktır. Üniversite de 
bir grup sistemi içinde çalıştığı için disiplin 
cezaları sistemi getirilecektir; buna hiç birimi
zin bir diyeceği yoktur. Ancalk, bütün fıkrala
rın gerekli dökümü yapıldıktan sonra, en so
nunda, bir (h) fıkrası getirilmektedir. Halbuki, 
ondan önce, «Bu cezaların verileceği haller üni
versiteler arası kurulca yapılacak disiplin yö
netmeliğinde belirtilir» denmektedir. Artık, 
üniversiteye bırakacağız demektir. 

Bunun ötesinde(g) fıkrasına göre, ünivesite 
öğretim mesleğinden çıkarmayı gerektiren ce
zaların neler olacağını, kendi bünyesi içerisinde 
üniversite kurullarının düzenlenmesine bırak
mışız. Ondan sonra 'bir madde getiriyoruz. Is
rarla üzerinde durduğum konu bu. Yüzde yüz 
bu (h) fıkrasını getirenlerle bera'berim; ancak 
bunlar 'kişilerin elinde olacalktır ve onlar kul
lanacaklardır. O şekilde 1, 3 veya 5 haksız ve 
kötüye kullandığı haller olursa nasıl şimdi bir 
tepki olarak buraya bu fıkra girmişse. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Değişti o; ko
misyon tarafından bir önerge verildi, değişti o. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Af
federsiniz. 

Müsaade ederseniz cümlemi tamamlayayım. 
Teşekkür ederim. 

Bir haber veriliyor şu anda; bu değiştirildi 
deniyor. Gerçekten bu sevinilecek şey. Çünkü, 
bunun üç defa, beş defa kötüye kullanılması 
sonucu, o günkü koşullar altında politikacılar 
tekrar bir tepki ile onu kaldırmaya çalışacak
lardır. Bu da bizi Parlâmento olarak zayıf dü
şürecektir. 

O bakımdan, bunun düzene konması için 
söz almıştım; değişti halberiyle gerçekten sevin
dim. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın milletvekili?. Yok. 
Önergeleri okutuyorum. 
MEHMET APJSLANTÜRK (Trabzon) — 

ıSaym Başkan, ben yapılan değiştirmeyi gör
düm, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şu halde, Sayın Arslantürk önergesini geri 

almıştır. 
Sayın Hayrettin Uysal Genel Kurulda yok

tur, işleme koyacağız önergesini. Bu durumda, 
komisyonca tedvin edilmiş önerge ile, bir de 
Hayretin Uysal tarafından verilmiş olan iki 
önergeyi okutuyorum efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 60 ncı mad

desinin (h) bendinin aşağıdaki önerilen şekil
de değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif ede
rim. 

'Salkarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 60. —• *h) Her türlü öğrenimi ve 
öğretim hak ve hürriyetlerini kötüye kullana
rak, insan hak ve hürriyetlerini veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanark, nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti orta
dan kaldırmak kasdıyle gösteri, telkin ve pro
paganda yaptıkları veya aynı kastı taşıyan 
anarşik hareketlere bilerek ve isteyerek katıl
dıkları, ilgilinin bağlı bulundukları üniversite 
ısenatosunca yaptırılacak soruşturma sonunda 

sabit olan öğretim üye ve yardımcıları hak
kında, hareketlerinin takdir olunacak ağırlık 

I derecesine göre, yukarıdaki hükümlerden biri, 
i ilginin mensubolduğu üniversitenin senatosunca 
i uygulanır. 

] Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 60 ncı mad

desi üzerinde verilen önergeler muvacehesinde 
madde komisyonumuzca aşağıdaki hiçimde ve-
dakte edilmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Plân Komisyon 

Başkanvekili 
Naci Çerezci 

Madde 60. — «Hakkmdaı» kelimesinden son
ra (hareketlerinin takdir olunacak ağırlık de
recesine göre yukarıdaki hükümlerden biri uy
gulanır.) ibaresinin eklenmesini arz ederim. 

BAŞKAN* — Komisyon Sayın Hayrettin 
Uysal'm önergesine katılıyor musunuz ?. • 

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

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ

TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ. 
BEK (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ve Komisyon Sayın Uysal'm öner

gesine katılmadıklarını ifade ettiler. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Dikjkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonca Başkanlığa tevdi edilen ve Ge
nel Kurula okunan, bir fıkra eklenmesine dair 
olan önergeye katılıyor musunuz sayın Hükü- -
met?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİ
TİM BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZ
BEK (C. Cenatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
«(ıg) bendi hükümleri uygulanır.:» ibaresi 

kalkıyor mu kalkmıyor mu bu redakteden son
ra? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır 
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efendim, «... hakkında hareketlerinin takdir 
olunacak ağırlık derecesine göre yukarıdaki 
hüjkümlerden biri uygulanır.» ibaresi ekleni
yor. . 

BAŞKAN — «(g) bendi hükümleri uygu
lanır.» ibaresi kalkıyor değil nıi efendim t 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Kalkıyor, tamam. 
Plân Komisyonunca tedvin edilmiş bulu

nan ve maddeye son bir fıkra eklenmesine 
mütedair olan kısma Hükümet katılmakta
dır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy-
larınza arz ediyorum. Dijkkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Genel Kuruldan bir karar ittihaz 
edeceğim. 

Maddeler çok uzun bulunmaktadır. Baş
kanlık Divanı, Kâtibinin oturarak madde
leri okuması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Disiplin soruşturmalarında usul 

Madde 61. — Bir fakültenin öğretim üye 
ve yardımcılarını ilgilendiren işlerde de
kan, birden fazla fakültenin öğretim üye ve 
yardımcılarını veya bir dekanı ya da rektör
lüğe bağlı {kuruluşları ilgilendiren işlerde rek
tör, her hangi bir disiplin suçu işlendiğini 
önerirse, gecikmeksizin işi başkanı bulun
duğu yönetim kuruluna götürür. İlgili yöne
tim kurulu, suç haberinin açıkça asılsız ol
duğunu görürse, disiplin soruşturması yapıl
masına yer olmadığına, aksi halde disiplin so
ruşturmasının. yapılmasına karar verir veya 
birden fazla soruşturmacı seçer. 

Soruşturma sonunda yönetim kurulu, ya 
disiplin cezasını gerektiren bir durum olma
dığına, ya 60 ncı maddenin (a) veya (b) bent
lerindeki cezalardan birinin verilmesine, ya
hut diğer bentlerdeki cezalardan birinin Se
natoya teklif edilmesine {karar verir. Yönetim 
kurulu karar vermeden önce hakkında soruş
turma yapılan kimseye savunma imkânı verir. 

Tanınan süre içinde sözlü veya yazılı sa
vunma yapmayanlar bu haklarından vazgeç
miş sayılırlar. 

Yönetim kurulunun teklifi üzerine dosya 
kendisine gelen Senato, öğretim üyelerinden 
kurulu üç kişilik bir inceleme komisyonu se
çer. Komisyon gerekli görürse ek soruşturma ya
par ve Senatoda verilecek karar hakkındaki mü
talâası ile birlikte raporunu Senatoya sunar. 

ISenato; ya disiplin cezasını gerektiren bir 
durum olmadığına, ya da 60 ncı maddede 
sayılan disiplin cezalarından birinin verilme
sine karar verir. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve ge-
ciktirilmeksizin yapılır ve karara bağlanır. 
Bu hususu sağlamaktan soruşturmacı ve dekan 
veya rektör sorumludur. 

Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir 
ve uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

Rektör hakkında yapılan disiplin kovuş
turması üniversite denetleme kurulunca tayin 
edilecek bir soruşturmacı tarafından yürü
tülür. 

BAŞKAN — Konuşmak isteyen sayın millet
vekili?.. Yok... 

Madde üzerinde verilmiş bulunan bir önerge 
vardır onu okutacağım; Sayın Celâl Sungur ise 
vermiş olduğu önergeyi geri almıştır. 

Sayın Hayrettin Uysal'm önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 61 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 61. — Son fıkra; Rektör hakkında 
soruşturma kendisinin katılmayacağı bir top
lantıda, Üniversite Senatosu tarafından, bu ka
nuna tâbi Üniversitelerde Rektörlük yapmış ve
ya yapmakta olanlar arasından seçilecek bir 
veya birkaç soruşturmacı tarafından yapılır ve 
Üniversitelerarası Kurul tarafından, hakkında 
soruşturma yapılan Rektörün katılmayacağı bir 
toplantıda karara bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon bu Önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?... 
ULAŞTİRMA BAKANI VB MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN- VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın- : 
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... ; 
Kabul edilmemiştir. 

* Gl nei maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza soruşturma usulü 
Ma,dde 65. — Üniversite öğretim üyeleri

nin, öğretim yardımcılarının ve diğer memurla
rın görevleri dolayısıyle, ya da görevlerini yap
tıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar üze
rine, ilk soruşturma rektörün tayin edeceği uy
gun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. 
Rektörün işlediği ileri sürülen suçların soruş-, 
turmacılan, kendisinin katılmayacağı bir top
lantıda üniversite senatosu tarafından tayin 
edilir. Bu toplantı, öğretim üyeliğinden en kı
demli rektör yardımcısının çağrısı üzerine ve 
onun başkanlığında yapılır. 

Bu maddeye göre tayin edilecek soruşturma
cıların, en az, sanığın akademik unvanına sahip 
bulunması şarttır. 

Bu maddenin hükmüne giren bir suç fakül
telerde veya onlara bağlı kurumlarda işlendi
ğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
dekanlar önsoruşturma yapar, ya da yaptırabi
lirler. Bu takdirde, dosya gereğinin yapılması 
için en geç. bir hafta içinde rektörlüğe gönde
rilir. 

Soruşturmacıların öğretim üyeleri ve yar
dımcıları hakkında düzenleyecekleri dosya, 
rektör tarafından, rektör hakkındaki soruştur
ma da en kıdemli rektör yardımcısı tarafından 
Danıştaya gönderilir. Son soruşturmanın açılıp 
açılmamasına Danıştayın yetkili dairesi karar 
verir. Bu karara ilgililerce yapılacak itirazlar 
Danıştay Genel Kurulunda incelenerek karara 
bağlanır. 

Memurlar hakkında son soruşturmanın açı
lıp açılmamasına üniversite yönetim kurulun- f 
ca karar verilir. Bu karara karşı itirazlar Da
nıştayın yetkili dairesinde incelenerek karara 
bağlanır. 

Bu madde hükümlerine göre tayin edilecek 
soruşturmacılar tarafından yürütülen ilk soruş
turma sırasında, bir hâkimin yapması gereken 
tutma, arama, zabıt gibi işlemlerin yapılması
na ihtiyaç duyulduğundan bu hususta soruş
turmacı ya da soruşturmacıların talebi üzerine, 
asliye ceza hâkiminden karar alınır. 

Devletin ülke ve millet bütünlüğü, hür de
mokratik -rejim, nitelikleri Anayasada yazılı 
Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğ
ruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçla
rın ve suçluların kovuşturulmasında yukarıda 
yazılı usul uygulanmaz. Bu hallerde kovuştur
mayı Cumhuriyet Savcısı bizzat yapar ve sonu
cuna göre yetkili mahkemede kamu davası açar. 

BAŞKAN — Konuşmak isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok... 

Madde üzerinde verilmiş bulunan bir önerge 
vardır, okutacağım; Sayın Celâl Sungur ise 
vermiş olduğu önergesini geri almıştır. 

Geri almaları zikretmekteki maksadım; 
önergeler zapta geçmiş bulunmaktadır. Özel 
bir prosedüre tâbi olduğu için zabıtta hangi 
önergelerin Komisyona verildiği hususu belirtil
miş olması hasebiyle işlemi burada yapma mec
buriyeti doğuyor. 

Bu hususu arz ederim. 
Sayın Hayrettin Uysal'm önergesini okutu

yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 65 nci mad

desinin son fıkrasının metinden çıkarılmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümeti . . 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmıyor. Dikkate alınıp almmiaması. hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın-
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masını kaibul buyuranlar.. Kaibul etmeyenler.. 
iKalbul edilmemiştir.. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Onbirinci bölüm 
Güvenlik tedbirleri 

Organların güvenliğini sağlama görevleri 
Madde 66. — Üniversitelerle bir üniversi

teye bağlı kurumların ve bağımsız fakültelerin 
yetkili yönetim organları, öğrenim ve öğretim 
hürriyetlerinin korunması ve bütün görevlerin 
düzenli şekilde yerine getirilmesi için her tür
lü tedbiri almakla yükümlüdür. 

Rektör, acele hallerde dekan veya bağlı ku
ruluş yetkilileri, üniversite binaları veya ekleri 
içinde, üniversitenin imkânları ile önlenmesi 
mümkün görülmeyen olayların cereyanı ihti
mali karşısında, zabıtadan yardım talebedebi-
lir. Bu talep derhal yerine getirilir. 

Zabıta, suçların ve suçluların kovuşturulma
sı için, herhangi bir davet ve izne bağlı olmak
sızın, üniversite binalarına ve eklerine her za
man girebilir. Bu takdirde, giriş sebebinin ni
teliğine göre, ilgili üniversite rektörlüğü veya 
bağımsız fakültelerin dekanlığı teşebbüsten ha
berdar edilebilir. 

İlgili kurumlar, kovuşturma dolayısyle za
bıta kuvvetlerine, gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Görüşmek isteyen saym millet
vekili! . Yok... 

Madde üzerinde verilmiş bulunan önergeler 
vardır. Önergeler Saym Celâl Sungur ve Sa
yın Hayrettin Uysal tarafından verilmiştir; Sa
yın Sungur önergesini geriye almıştır. Sayın 
Hayrettin Uysal'm önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 66 neı mad

desinin o ncü fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 66. — Fıkra 3 : Zabıta, suç ve suç
luların kovuşturulması için genel hükümler ge
reğince, üniversite bina ve eklerinç girme zo-
runluğu ile karşılaştığı takdirde, ilgili üniversi
tenin rektörünü veya fakültenin dekanını du
rumdan derhal haberdar eder. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN,. VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir hususu arz edeceğim; açık oya iktiran 
edecektir; saym milletvekillerinin açık oy işlemi 
yapılacağını bilmelerini istirham ederim. 

69 neu maddeyi okutuyorum. 

Hükümetin idareye elkoyması 
Madde 69. — Üniversitelerle onlara bağlı 

kuruluş ve kurumlarda veya bir üniversiteye 
bağlı olmayan fakültelerde, öğretim ve öğretim 
hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehli
kenin üniversite organlarınca önlenmemesi; ve
ya üniversite organlarınca alman tedbirlerin ge
reken sonucu vermemesi; 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden, 
herhangi birisinin, insan hak ve hürriyetlerini 
veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, smıf, din ve 
mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
kasdiyle kullanılması; hallerinde Bakanlar Ku
rulu, ilgili üniversitenin veya bu üniversiteye 
bağlı kuruluş ve kurumların veya bir üniversi
teye bağlı olmayan fakültenin idaresine belli 
bir süre ile elkoyabilir. Elkoyma kararı Resmî 
Gazetede yayımlanır. Yayımlanmayı müteakip 
48 saat içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının onanıma sunulur. Elkoy
ma süresi 2 ayı geçmez. 

Ancak, her defasında 2 ayı geçmemek üzere 
süre uzatılabilir. Uzatma kararı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ona
nıma sunulur. 

BAŞKAN — Konuşmak isteyen sayın millet
vekili?.. Yok. 
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Madde üzerinde Sayın Uysal ve Sayın Sungur 
'tarafından verilmiş önergeler vardır; Sayın Sun
gur önergesini geri almıştır. 

Sayın Uysal'm önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Üniversiteler Kanunu tasarısının 69 ncu mad
desinin aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz: ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 69. — Üniversitelerle onlara bağlı ku
rum ve kuruluşlarda veya ıbir üniversiteye bağlı 
olmayan fakültelerde öğretim ve öğretim hürriyet
lerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniver
site organlarınca alman tedbirlere veya kapatma 
kararma rağmen bir ay içinde giderilmemesi ha
linde, ©akanlar Kurulu, bu fıkrada, belirtilen ku
rumların idaresine elkoyaibilir. 

Elkoyma süresi iki ayı geçemez. Ancak, her 
defasında iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Elkoyma ve elkoyma süresinin uzatılması ka
rarları, kararın verilmesinden itibaren üç gün içe
risinde Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sının onanıma sunulur. Onanım reddedilmesi ha
linde, Bakanlar Kurulunca alınmış bütün karar
lar yürürlükten kalkar. 

Elkoyma kararı ve bu tedbirin uzatılmasına 
ilişkin kararlar Resmî Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Komisyon? 

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

BAŞKAN — Hükümeti. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MÎLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumnurbaşkanmca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge-
yo katılmıyorlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum. 
Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkileri 

Madde 70. — Elkoyma halinde Bakanlar Ku
rulu : 

a) Üniversite ve bağlı kurum organların
da veya üniversiteye bağlı olmayan fakülteler
de görevli bulunanların tümünün veya bir kıs
mının yönetim görevlerine son vermek; yöne
tim. görevlerine son verilenlerin yerine yenilerini 
seç inek; 

b) Elkoymayı gerektiren durumun doğması
na 'sebebol anların tespiti, bunlar ve failleri haK 
kında gerekli disiplin ve ceza kovuşturmasını yap
tırmak ; 

c) Üniversitede ve bağlı kuruluşlarında gö
revli kişilerden gerekli görülenleri, kovuşturma 
sonuçlanıncaya kadar ve,>a kovuş*urana sonucu
nun gerekli kıldığı haller de kesLı sonuç alının
caya kadar görevlerinden uzaklaştırmak; 

ç) Elkoyma süresince, üniversiteyi veya bağ
lı kuruluşlarını veya bir üniversiteye bağlı olma
yan fakülteleri kısmen veya tamamen geçici ve
ya sürekli olarak kapatmak veya açmak; 

d) Elkoymayı gerektiren durum ve olaylar 
dolay isiyle gerekli görülen öğrencileri üniversite
ye veya üniversiteye bağlı kuruluşlara veya üni
versiteye bağlı olmayan fakültelere devamdan ge
çici olarak men etmek veya men'i kaldırmak; 

Yetkilerine sahiptir. 
Elkoyma halinin kaldırılmasından sonra, ke

sin bir yargı kararı almadıkça Bakanlar Kuru
lunun (b) ve (e) bentlerine göre almış bulun
duğu kararlar yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Madde üzerinde Sayın Uysalın 4, Sayın Sun-
gur'un bir önergesi vardır. Sayın Sungur, öner
gesini ıgeri almış bulunmaktadır. 

Sayın Hayrettin Uysal tarafından verilmiş 
bulunan 4 önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 70 nci mad

desinin (a) bendinin aşağıda önerilen şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 70. — a) Üniversitelerle onlara bağ
lı kurum ve kuruluşlarda veya üniversiteye bağlı 
Olmayan fakültelerin organlarında görevli bulu
nanların tümünün veya bir kısmının yönetim gö
revlerine son vermek; yönetim görevlerine son ve
rilenlerin yerlerine usulüne göre seçim yapılma
sını ilgili kurumun yetkili organlarından veya o 
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kurumun bağlı bulunduğu üniversitenin senato
sundan istemek; bu istemin yazılı olarak bildiril
mesinden itibaren yedi gün içinde gerekli seçi-
anin yapılmaması halinde, yönetim görevlerine son 
verilenlerin yerine, bu kanuna göre adı geçen gö
revlere seçilmeleri mümkün olanlar arasından, ye
nilerini seçmek; 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 70 nci mad

desinin (b) bendinin aşağıdaki önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 70. — b) Elkoymayı gerektiren , 
durumun doğmasına sebep olanların tespitini ve 
bunlar hakkında 59 - 63 ve 65 nci maddeler uya
rınca »kovuşturma yapılmasını, ilgili kurumun yet
kili organlarından istemek; 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 70 nci mad

desinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 70. — c) Haklarında (b) bendi ge
reğince kovuşturma yapılanlardan, kovuşturma
nın kanuna uygun olarak yürütülmesi için, ge
rekli görülenlerin, kovuşturma sonuçlanıncaya ka
dar geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmala
rını ilgililerin bağlı bulundukları kurumun yetki
li organlarından istemek; 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 70 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki önerilen şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Madde 70. — Son fıkra: Elkoyma faali sona 
erdikten sonra, Üniversitenin yetkili organınca 
aksine karar olmadıkça, Bakanlar Kurulunun 
(a), (b), (c) ve (d) bendlerine göre almış bulun
duğu kararlar yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi geri almış I 
idi; redakte etmiş, önerge hazırlamış ve Başkan- j 
lığa tevdi etmiş bulunmaktadır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 70 nci mad

desi üzerinde verilen önergeler muvacehesinde j 

madde Komisyonumuzca aşağıdaki biçimde redak-
to edilmiştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Naci Çerezci 
Madde 70. — Son fıkra: Elkoyma süresi için

de (e) fıkrası gereğince görevlerinden uzaklaş
tırılanlara verilecek aylık hakkında, Devlet Me
murları Kanununun görevden uzaklaştırılanlarla 
ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyondan ve Hükümetten 
soruyorum; Sayın Hayrettin Uysal'm (a) ben
dinin değiştirilmesine mütedair olan önergesine 
katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 

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

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumihurhaşkamnca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm (a) 
ıbendinin değiştirilmesine mütedair olan önerge
sine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyondan ve Hükümetten (b) ben
dinin değiştirilmesine mütedair okunan sayın 
Hayrettin Uysal'm önergesine katılıp katılma
dıklarını soruyorum. 

Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?... 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ka-

. tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon (b) ben

dinin değiştirilmesine mütedair sayın Hayrettin 
Uysal tarafından verilmiş bulunan önergeye ka
tılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

(c) bendinin değiştirilmesi ile ilgili önergeye 
Komisyon katılıyor nra efendim? 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLİ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — K a 
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — (e) bendinin değiştirilmesi ile 
ilgili sayın Hayrettin Uysal taralından verilen 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Son fıkranın değiştirilmesine mütedair sayın 
Hayrettin Uysal tarafından verilen ve okunan 
önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Anka-a) — Katılmıyoruz 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümeti. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhuıibaşkanınca S. Ü.) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal tarafın
dan maddenin son fıkrasının, değiştirilmesi ile il
gili önergeye Komisyon ye Hükümet katılma
maktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon Başkanvekili tarafından ve
rilen önergeye Hükümet katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ek fıkra sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ek fıkra. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
- BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 

(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bir 
defa dalha okutulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okutalım. 
(Plân Komisyonu Başkanvekili Muzaffer Na

ci Çerezci'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Yani, şimdi bir hususu öğren

mek istiyorum. Bu, Genel Kurula arz edildiğin
de, kabul buyurulduğunda nerede yerini alacak
tır? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Son fıkra ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Son fıkra. Bir elkoyma daha 
var; onu değiştirmiyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN :— İki elkoyma mı oluyor? Birinci
si birinci elkoyma, ikincisi ikinci elkoyma mı 
oluyor? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFÂ 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır efendim, 
Devlet memurları ile hem ahenk olabilmesi için, 
eşitlik getirilebilmesi için bu fıkrayı getiriyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) El çek
tirme de vardır. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakikanızı rica ede
yim. Ben bir husulsu Komisyondan öğrenmek isti
yorum. İki elkoyma ile başlayan cümle ayrı ayrı 
mı olacak? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ayrı ayrı ola
cak fıkra, 

BAŞKAN — Komisyon Başkanvekili tarafın
dan Başkanlığımıza verilip, Genel Kurula arz 
'edilen önergeye Hükümet katılmaktadır... 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Değil 
beyefendi. 

Sayın Başkan, bu meselede bir sarahat yok. 
İşten el çektirme olursa, zaten Personel Kanu
nuna göre yapacaksınız. Bu yeni bir tatbikattır. 
Bu tatbikat içerisinde maaşlarının ne olacağı hak
kında bir hüküm yokki yeniden burada hüküm 
(getirilsin. O bakımdan, böyle bir paragrafın ilâ
vesine lüzum olduğuna kani değilim. 

BAŞKAN — Hükümet, genel hükümler mu
vacehesinde, açığa alınmış Devlet memurları hak
kında uygulanan hükümler bulunduğunu, onun 
için böyle bir fıkranın eklenmesi gerekmediği 
inancı içinde katılmadığını ifade eder. 

Şu hale göre gerekçesini arz etmek suretiyle, 
Hükümet katılmadığını, Komisyon ise kendi ka
rarları olduğu cihetle katıldıklarını beyan- edi
yorlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususu Ctenel 
Kurulun kararına vabestedir. Dikkate alınması-
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nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

73 ncü maddeyi okutuyorum. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sa

yın Başkanım, saat 20,0O'dir. 
BAŞKAN — Evet.. Önümde bir önerge da

ha1 (var, 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 73 ncü 

•maddeyi görüşmeye açtınız efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Çalışma süre

siyle ilgili önergeler var, onları okutacağım. 
(Sayın1 Başkanlığa 

Üniversiteler reform, tasarısı günlerden beri 
Meclisin gündeminde bulunmaktadır. 

Muhalefet; diğer reform tasarılarında oldu
ğu gibi bu reform tasarılarında da engellemele
rine devam etmektedir. Dün yapılan bir obst-
rüksiyon neticesinde Meclisin çok kıymetli sa
atleri heder olmuştur. 

Tasarının büyük bir kısmı müzakere edil
miştir. Dünkü aksayan çalışma süresini tamam
lamak ve aynı zamanda tezekkürü gereken pek 
az madde kalmış olmasına binaen, toplantının 
tasarının bitimine kadar devamına karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Kastamonu 
Mehmet Türkmenoğlu Hasan Tosyalı 

istanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Sayıri Başkanlığa 
Görüşülmesi yapılmakta olan Üniversite ka

nun tasarısının bitimine kaldar oturumun deva
mını arz ederim. 

Adıyaman' 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı meal
dedir. 

Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

73 ncü maddeci okutuyorum. 
. Malî /kolaylıklar 

Madde 73. — Kanunun 6 ncı maddesinin 
"(f) fıkrasına göre öğrencilerden alınacak ücret 
ive harçlar, yıllık 3 000 lirayı geçmemek üzere 
'her üniversitede kurulacak «Öğrenci Fonu» na 
yatırılır. Bu Fon özellikle lisans ve lisans son-
'rası baş'anlı ve muhtaç öğrenciler içlin burslara 

ve diğer yardımlara ta'hsis edilir. Bunun dışın
da bu fon sosyal, kültürel ve sportif tesislerin 
kurulması, işletilmesi, öğrencilere düşük fiyat
la kitap ve teksir sağlanması amaçları için de* 
kullanılabilir. Fonun yönetim, işletme ve dene
tim esasları senatolarca tespit edilir. Her yıl 
sonunda fondan artan meblâğ gelecek yılın fo
nuna eklenir. 

Giriş imtihanlarında alınan kaydiye ücretle
ri «bu imtihanı yapan kuruluşun» yönetim ve 
yatırım harcamalarında kullanılmak üzene ayrı 
Ibir fonda toplanır. İta âmiri ilgii'li rektördür., 

Üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlara 
yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyet
lerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapan
ların koydukları, kanuna göre muteber kayıt
lara ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar 
Vergisine tabi 'mükellefler tarafından 'üniversî-. 
te'lere maklbuz mukabilinde yapılacak nakdî ba
ğışlar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirler
den ve kurum kazancından indirilir. 

Üniversiteler tarafından öğretilin, eğitim ve 
araştırma maksadı ile ithal edilen veya bağış* 
yolu ile gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza 
ve malzeme, her türlü vergi, resim ve harç lar-
danl muaftır. 

Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurum
lar tarafından yapılan bilim ve teknik inceleme 
!ve araştırma ile yayımların gerektireceği her 
türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Kanunun 
hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak 
esaslar senatolarca belirtilir. 

Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı 
dle ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umu
miye Kanununun 135 nci •maddesi ile 2490 sayı
lı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uy
gulanacak esaslar Senatoca hazırlanacak bir 
Yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Arslan-» 
tür'k, buyurunuz* 

MEHMET AHSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan maddede, yüksek öğreti
min paralı olması öngörülmektedir. Kanımızca, 
yüksek öğrenim paralı olursa sosyal adalet ze
delenecek ; ayrıcalık iki bacağını kullanarak ko
şacak, imkân ve fırsat eşitliği ise biraz daha kö-
türülmlesecektir, İmkân ve fırsat eşitliği ile çok 
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yakından ilgilenileceği söylenecek; ama bir sü
re sonra bir kenarda unutulup kalacaktır. Yük
sek öğrenim, ekonomik yönden güçlü sınıfın ço
cuklarına açık bir eğitimi kurumu haline gele-
icektii'. Her ne kadar bu maddede, «Başarılı 
olan fakat maddî imkânları elverişli olmayan 
öğrencilere burs, kredi, yatılılık ve benzeri im-
ıkânlar sağlanır»' denilmekte ise de; imkânların» 
(bu düzende çok sınırlı olduğu da bir gerçektir. 
33u gerçeğin doğal sonucu şudur ; 

Devlet imkânlarından ancak üstün başarılı 
ive muhtaç olanlar yararlanacaktır. Normal ba
şarılı ve zekâlı; fakir ve orta halli aile çocuk
la rina en iyimser görüşle bile, belli bir ölçüde 
kapılar kapanacak demektir. 

Yüksek öğrenim paralı olursa, daha ilk uy-ı 
gula'masında toplum1 yapısında yaratacağı hu
zursuzluk bir yana; kurulacak öğrenci fonu 
masrafları da gözönünde tutulursa, yapılacak 
iş veya alınacak sonuç, ürkütülen kurbağaya 
değmeyecektir. 

Bu konuda İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun 
18 Kasım 1971 tarihli toplantısında oybirliğiyle 
kabul edilen görüşlerini içeren, 1971 İstanbul 
basımılı broşürün 12 ncı sayfasında işaret edildi
ği üzere: «Gerçekten yüiksek öğrenimi paralı 
yapmanın fırsat ve imkân eşitliğini sağlayacağı
nı düşünmek şayet bir çelişki sayılanı azsa; her 
halde fazla iyimserlik olarak nitelendirmek gere
kir.» ve aynı broşürde devamla deniliyor ki, «Fa
külte bütçelerinin yarısını öğrencilerden ücret 
olarak almayı düşünmek; herkese burs ve kredi 
sağlanamayacağına göre, orta sınıf halkın normal 
başarılı evlâtlarına üniversite kapılarını kapat
maya yol açacak ve toplumda yeni bir huzursuz
luk kaynağının tohumlarını ekecektir.» Bu oku
duklarım İstanbul Üniversitelinin görüşüdür. 

ıSonuç olarak diyeceğim şudur: Bu madde ka
bul edildiği takdirde açıkta kalanlar; yine yok
sullar, kimsesizler ve arkasızlar olacaktır. Böyle
ce, Anayasanın öngördüğü sosyal adalet ilkesi 
(en hafif deyimiyle) zedelenmiş olacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, buyurunuz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının 73 ncü maddesinin getirdiği güzel 
kısımlar yanında, ülkemizde ilk defa uygulanma
sını istediğimiz «Paralı öğretim» sistemi gelmek

tedir. Bugünlerde hepimiz basından, Türkiye'de 
demokrasimizi oluşturan bütün baskı grupları
nın (hemen hemen hatırı sayılır bütün baskı 
guruplarının) bunun karşısında olduğunu birlik
te izlemekteyiz. Ama bütün bunlara rağmen, bas
kı guruplarının sesine hiç kulak asmadan madde
yi geçirmek üzereyiz. 

Değerli arkadaşlarım, paralı öğrettim Türki
ye'deki sosyal adaletsizliği artıracaktır. Görü
nüşte; paralı öğretim, fırsat eşitliği ilkesine kar
ışı çıkan paralı eğitimden yana olanların «Sosyal 
ekonomik durum» teorisini maalesef sadece bi
çimsel yönden kullandıklarını gösteıımektedir. Bu 
tipler; yani, «Paralı öğretimle, aldığımız parala
rı yoksullara vererek fırsat eşitliğini daha da 
sağlayıcı bir eğitim sistemini getireceğiz» diyen
ler, sosyal ekonomik durumu yüksek olan, güçlü 
ve varlıklı ailelerdir. Bunlar, «Paralı yüksek 
öğretim uygulamasiyle, varlıklıdan aldığımızı 
yoksula vererek fırsat eşitliğini sağlamış olaca
ğız» gibi, ilk bakışta mantıklı ve haklı gibi gö
rünen bir savunma üzerinde etraflıca durmala
rına rağmen, uygulamada bunun böyle olmadığı
nı görmek dâhi istememektedirler. 

Bildiğiniz gibi, millî eğitim sistemimizin bir 
paralı - yatılı geleneği vardır. Okul ve sınavlarda 
başarılı olduğu halde öğrenim yapma olanağın
dan yoksun görünen öğrencilere devlet, karşılık
sız burs verir, kendi yatılı okullarında parasız 
Okutur. Parasız yatılı sistemin 1960 - 1961 - 1962 
lerdeki uygulamasını inceleyen eğitimcilerimiz, 
doğal ve fakat beklemedikleri bir sonuçla karşı
laşmışlar; bu olanaklardan yararlananların ço
ğunlukla memur, öğretmen, subay ve serbest mes
lek sahibi ailelerden geldiklerini öğrenmişlerdir. 

Sosyal .ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin 
çocukları genellikle başarı gösteremediklerinden, 
bunların üniversiteye girememe durumu bugün 
vardır, şimdi getirmek istediğimiz paralı eğitim 
sistemiyle yarın da olacaktır. 

Ancak, öğetmen, subay, memur gibi maaşlıla
rın gelirleri kesinlikle belli olduğu için, yarın yö
netmeliklerle koyacağımız kıstaslara, göre bunla
rın çocuklarını paralı öğretime tabi tutma duru
munda kalacağız; ama belki de, ayda 20 - 30 000 
lira kazanan esnafın veyahut da büyük tüccarın 
gelirini tespit edemediğimiz için «Babamın aylık 
geliri 300 - 500 liradır demesi 'halinde bunun ço
cuğunu nerede ise, 1 000 - 1 500 lira maaş alan 
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subayın ve öğretmenin çocuklarından alacağı
mız 3 000'er lirayla, parasız öğretime tabi tutup, 
okutur duruma gireceğiz. 

Buradaki mantığı bir defa daha söylemek is
terim değerli arkadaşlarını. Yapılan araştırmala
ra-göre, genellikle kimsesiz ve fakir çocukları bu
gün, üniversiteye girememektedir. Üniversiteler
de okuyan çocukların çoğu ya varlıklı, veyahut 
da subay, öğretmen, memur veya küçük maaş 
alan ailelerden gelmektedir. 

BAŞKAN — Sonuçlandırmanızı istirham ede
ceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bağ
layayım Say m Başkanım. 

Bu durumda, gelirleri net olarak belli olma
yan büyük tüccarların çocukları babalarının ge
lirlerini az göstererek belki parasız okuyacaklar; 
ama gelirleri belli olan memur, öğretmen, subay, 
işçi gibi kitlelerin çocukları paralı okuyacaklar
dır. Dolayısıyle, ailelerine fert 'başına 3 000 lira 
hesabiyle (eğer iki çocuğu okuyorsa 6 000 lira
lık) bir vergi daha getirmekteyiz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Bunu 
nereden çıkarıyorsun? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu 
böyle olacaktır. Bu, sosyal adaleti biraz daha 
bozacaktır. Bunu nereden çıkardığımı (İnşallah 
kanun yürürlüğe girecek, gönülden hayırlısını is
tiyorum.) kanun yürürlüğe girdikten sonra uy
gulamasında beraberce göreceğiz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Göre
ceğiz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ne
reden çıkardığımı şu cümlemle söyleyeyim, ba
şımdan geçti: Ben 800 - 900 - 1 000 lira maaş 
alan öğretmenlerin çocuklarına kredi alamadım. 
Bunun verilmesi hepimizin istediği bir şey. Bu yıl 
burslar iyiydi, çok verildi; geçen yıllarda subay 
ve öğretmen çocuklarına çok uğraşmama rağmen 
kredi alamadım; ama geliri 10 000'i aşan tüc
car1... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, uzatıyorsunuz. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — He

men bitiriyorum Sayın Başkanım, 'hemen bağla
yayım. 

Geliri 10 000'i aşan tüccar çocukları, babası
nın gelirini 300 - 500 lira gösterdiği ve bunun 
tahkiki de mümkün olmadığı için kredi alabildi, 
bunlar görüldü. 

Saygılar sunarım. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bu tahrik
çiyi neden konuşturuyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
İstanbul Üniversitesi Senatosu 'bu- konuda gö

rüşünü şöyle ifade ediyor : 
«Gerçekten yüksek öğrenimi paralı yapma

nın fırsat ve imkân eşitliğini sağlayacağını dü
şünmek, şayet bir çelişki sayılmazsa her halde 
fazla iyimserlik olarak nitelendirilmesi gerekir. 
Fakülte bütçelerinin yarısını öğrencilerden ücret 
olaralk almayı düşünmek, herkese burs ve kredi 
sağlanamayacağına göre, orta sınıf halkın normal 
başarılı evlâtlarına üniversite kapılarını kapat
maya yol açacak ve toplumda yeni bir huzursuz
luk kaynağının tohumlarını ekecektir.» 

Değerli arkadaşlarım, bu fikre katılmamaya 
imkân yoktur. Günkü 'burs verilecektir, yardım 
edilecektir diye söylediğimiz şeyi zamanında ye
rine getiremeyeceğiz. Bir hasta tasavvur edin, 
bir tarafta da bir ilâç tasavvur edin; bu ilâcın 
o (hastaya zamanında gelmesi lâzım gelir. Üniver
siteye girecek adam müracaat edecek: «Ver 3 000 
lirayı», «yok». «Yoksa yazılamazsın». 

Şimdi aşağıya doğru inelim, yani mantıkî ola
rak bu böyle. Bunun karşısında bir ihtimal var: 
«Liseden gelenlerin başarı derecelerine göre bir 
şey yapmak gerekir» diye düşünelim. O zaman 
akla, üniversiteye giriş imtihanlanndaki puan
lar gelecektir. Çünkü üniversiteye bu puanlarla 
girilmektedir; bu puanlara göre öğrenciye başa
rılı veya başarısız denecektir. Bu.kürsü!erde se
nelerce iben ve her partiye mensup pek çok arka
daş tarafından: «Üniversiteye giriş imtihanları
nın nasıl adaletsiz olduğu, temelden gelen bir 
adaletsizlik taşıdığı; büyük şehirişrde bulunan 
paralı okullarda veya parasız okullarda hoca bul
dukları için; daha iyi imkânlarla okudukları için 
kentlerde, şehirlerde yaşayan çocukların daha ba
şarılı oldukları; buna mukabil yurdun uzak kö
şelerinde çocukların bocasızlık dolayısıyle daha 
az başarılı oldukları; bir müdür bir mühür he
sabı ; fizik, kimya hocası yok; şu hocası yok, bu 
hocası yok ve dolayısıyle ders hocası olmayan 
(çocukların bu imtihanlarda nasıl netice aldık
ları ve yapılan araştırmalarda böyle, başarısız 
gibi gözüken, kendilerinin sebelbolmadığı biri 
şart içerisinde başarısız gibi gözüken Anadolu 
çocuklarının üniversiteye o puanların dışında 
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,alındıkları takdirde nasıl o puanlarla geçtikle
ri» hep bu kürsülerde ifade edildi. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bağlayınız efen
dim., 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum! 
'Sayını Başkanım. 

Aşağısı böyle, buna göre puan alacaksınız. 
Ötesi ise; üniversiteye girdikten sonra ba

şarısına göre bir puan vereceksiniz, başarılı sa
yacaksınız. istanbul Üniversitesi Senatosunun 
'bildirdiği gibi, belki bunların önde bulunan bir' 
ikısmına verebileceksiniz, altta ve ortada kalan
lara veremeyeceksiniz. Gerçekten huzursuzluk 
yaratacak., 

Lütfediniz bu maddeyi değiştirelim değerli 
arkadaşlarım 4 

Saygılar! sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurun. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım1; 

Yine para meselesi ortaya geldi. Bu sefer de 
'konuşan arkadaşlarımız, geçenlerde Temel Eği
tim Kanunu üzerinde 'konuş'an arkadaşlarımız 
gibi, «fakirlik - zenginlik» dediler, «devlet me
murları, subay çocukları ve saire»' dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, niçin hüsnüniyetle; 
hareket etmeyelim? Bir kere bu 3S 00Ö lira, ta-* 
ıvandır; bu bir. Bu bilâhara yönetmelikle 1 Ö0l0' 
ilira, İl 500 lira, 500 lir'a, % ÖOÜ lira şeklinde tan
zim edilecektir, yani 3 lÖOÖ lira tavandır. Şahsın 
maddî kabiliyetine göre, talebenin maddî kabi
liyetine göre bunlar tanzim edilecektir ve bun
lar yönetmelik işidir. Bizim buraya koyduğu-^ 
muz, tavandır, en üst 3 000 lira diyor, lütfen 
/maddeye dikkat buyurunuz. 

Binaenaleyh, çok rica ederim (arz ettiğim 
'şeikilde) geçen günlerdeki gibi bugün de «fakir -< 
zengin; memur, subay çocuğu» ve saire deme
yin. Bunların hepsi bizim çocuklarımızdır. Bu. 
•maddeyi böyle telâkki etmenizi bilhassa rica 
ediyorum. («Bravo hoca» sesleri) 

BAŞKAN — Başka görüşecek sayın millet
vekili? Yok. 

Önergeleri okutuyorum. Sayın Enver Akova, 
iSayın Çakıroğlu - Cinisli, Saym Uysal'in iki 
lönergesi olmak üzere 4 önerge vardır. 

Sayını Başkanlığa 
Üniversiteler Kanunu tasarısının 73 ncü 

maddesinin 1 nci fıkrasının madde metninden 
[çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

ıSivas 
Enveri Akovai 

.Sayınl Başlkanlığa 
Üniversite1]er kanunu tasarısının 73 ncü mad

desinin birinci fıkrasının metinden çıkarılması-
ııı arz ve teklif ederim. 

'Trabzon Erzurum 
Necatü Çakıroğlu Rasim Cinisli 

İSayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 73 ncü mad

desinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

iSakarya 
'Hayrettin' Uysal, 

Madde 73. — Kanunun 6 ncı maddesinin 
(f) fıkrasına göre alınacak harçların tutarı, 
isenat'olarca kararlaştırılır. Yüksek öğretim pa
ralı 'değildir, öğrencilerden hiobir şekilde ücret 
alınmaz. Harçlar, öğrencilere düşük fiyatla ki
tap ve teksir sağlanması amaçları için de kul-
lanılaibilirj 

Saym! Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 73 ncü'mad

desine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

;Sakaryrt 
Hayrettin Uysal 

Madde 73. — (Fıkra : 2) Yoksul öğrenciler
den harç ve kaydiye ücreti alınmaz. Bu hususum 
şe'kli .Senatoca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Saym Enver 
Akova 73 ncü maddenin 1 nci fıkrasının metin-* 
den çıkarılmasını talep etme'ktedir. Katılıyor 
musunuz; efendim ? 

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

BAŞKAN — Hükümet 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLİ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
'('Cumhurbaşkanınca S: Ü.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Enver Akova tarafından 
Verirmiş önergeye Sayın Komisyon ve Sayın; 
Hükülmet katılmamaktadır, 
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Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir t 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

74 ncü madde üzerinde S'aym Siavcı ve Sa
yın Güngör tarafından verilen önergeler geri
ye alındığı için önergesiz madde halinde bulun
duğu cihetle yalnız, okutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

Döner sermaye ı 
Madde 74. —Üniversitelerde ve bunlara 

Ibağlı 'kuruluş ve birimlerde, yetkili organın tek
lifi ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile dö
ner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek 
sermâyenin miktarı kendi kanunlarında veya 
bütçe kanunlarında gösterilir. 

Döner serimaye işletmelerinin faaliyet alan
ları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili idarî iş
lemlerin yürütülmesi esasları ve muhasebe usul
leri, Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası alın
mak suretiyle hazırlanacak yönetmelikte belir
tilir. 

Kurulacak döner sermaye işletme1 eri, 1050 
sayılı Muhase^ei Umumiye ve 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi değil
dir. Ancak malî yılın bitiminden itibaren dört 
ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile, bü
tün gelir ve gider belgeleri denetim, için Sayış-
taya ve birer örneği de aynı süre içinde Maliye» 
Bakanlığına1 »verilir. 

Dikkate a'lnııp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Necati Çakıroğlu - Sayın Rasim Cinis-
li'nin de önergesi 'Sayın Enver Akova'nın Genel 
Kurulca benimsenmeyen önergesi ile aynı meal
de bulunduğu için işleme koymuyorum. 

ıSaym Hayrettin Uysal tarafından verilen 
önerge ile talep edilen hususların yalnız değiş
tirme kısmını tekrar okutuyorum. 

i(ISakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm ilk 
önergesinin «Yoksul öğrencilerden..» diye baş
layan kısmı tekrar okundu.) I 

BAŞKAN — Komisyon bu fıkranın eklenme
sine katılıyor mu efendim1? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
zîaten madde sarihtir. Zaten Senato tespit ede
cektir bir talimatname ile. Bu olduğuna göreı 
tekrara lüzum yoktur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met % 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MÎLLÎ' EĞİTİM 
BAKAN VEKÎLÎ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm bu 
önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar. Kabul etmeyenler. Kabul edilme
miştir i 

Sayın Hayrettin Uysal'm 73 ncü madde ile 
ilgili bir önerge daha vardır, tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(ISakarya Milletvekili Hayrettin UysaPın 
ikinci önergesi tekrar okundu.) \ 

BAŞKAN — Komisyon •? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet 1 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Hayrettin UysaPn bu önergesine de katılma-
nıaktadr. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
«miştir. 

Yürürlükten kaldırılanı kanunlar 
Madde 82. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka

nunu ile bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
Î6594 sayılı Kanun ile bunu değiştiren 336, 535, 
«71 ve 1650 sayılı kanunların, 6990 sayılı Ata
türk Üniversitesi Kanunu ile bunu değiştiren 
336, 535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1578 sayılı 
kanunların hükümleri saklıdır. 892 sayılı Ha
cettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki Ka
nunun işbu kanuna aykırı hükümleri yürürlük
ten' kaldırılmıştın 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek, iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

ISaym Çakıroğlu - Sayın Cinisli, Sayın Savcı, 
ISaym Mustafa Fevzi Güngör tarafımdan veril
miş önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının 82 nci mad-< 

desi aşağıdaki şekilde değişti rü'm esini arz ve 
IteMif ederim. 

Trabzon Erzurum 
Necati Çakıroğlu Rasim Cinisli 

Madde 82. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nu İle bunu değiştiren 115, 119, 345, 9(23 sayılı 
kanunlar yürürlükten kaldırıllmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
'6594 sayılı Kanun ile bunu değiştiren 336, 535, 
871 ve 1650 sayılı kanunların, 6990 sayılı Ata
türk Üniversitesi Kanunu ile bunu değiştiren 
-336, 535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1578 sayılı. 
kanunların işbu kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 892 sayılı Hacettepe 
Üniversitesi kurulması hakkında kanunun işbu 
kanuna aykırı hükümleri yürürükten kaldırıl
mıştır; 

Ml'lleii Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 82 nci maddesinin ikinci fıkrası

nın birinci cümlesinin sonuna aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

6594 ve 69'9Ö sayılı kanunlarla ek ve tadille
rinde bahsedilen 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nunu ile ek ve tadillerindeki hükümler yerine 
hu kanun hükümleri uygulanır. 

İstanbul Diyarbakır 
Mustafa Fevz3 Güngöıt Sabahattin Savcı 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu ve Slayın Ci-< 
inisli'nin ^önergesine Komisyon katılıyor mu efen^ 
di'm % 

PLÂN KOMİSYONU SİÖZOÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YİLMAZ (Ankara.) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
(Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katilimin 
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli ve Sayın Çakıroğ-
ılu'nun önergesine Hükümet ve Komisyon katıl-
lTLaın'aktadıı\ 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler.., Kabul edilme-
ımiştirv. 

ISaym Mustafa Fevzi Güngör ve Sayın Saba-
üıattiin Savcı tarafından verilen önergeye Komis
yon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
IScnatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın' 
Mustafa Fevzi Güngör ve Sayın Sabahattin 
Bavcı tarafından verilen önergeye katılmakta
dır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nı arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul bu
yuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 83. — 7307 sayılı Kanunla kurulan 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kanunî hü
kümleri saklıdır. Bu kanunun 46 ncı maddesin
de sözü edilen^ öğretim üyesi yardımı Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin yetkili organlarınca 
yürütülür. 

1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üni
versitesi bu kanunun yürürlüğe girmesinden. 
itibaren en geç üç yıl içerisinde işbu kanun hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
geler vardır. 

Konuşmak isteyen sayın m'illetvekîli? Yok.? 
(Sayın Gıyasettin Karuca, Sayın Hayrettin 

Uysal'in önergeleri vardır, okutuyorum. 

M. M< Sayın! (Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının 83 ncü mad

desinin 1 ve 2 nci fıkralarının birleştirilerek 
aşağıdaki şekilde değiştirillmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Madde 83. — Orta Doğu Teknik Üniversitem, Bo
ğaziçi Üniversitesi ve Atatüı'k Üniversitesi bu 
kanun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 
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*üç yıl içerisinde işbu kanun hükümlerine tabi 
olurlar. 

Sayın. (Başkanlığa 
'Üniversiteler kanunu tasarısının 83 neü mad

desinin 1 ve 2 nci fıkralarının birleştirilerek 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ive teklif ederim. 

Sakarya 
'Hayrettin »Uysal 

Madde 83. — «7307 sayılı Kanunla kurulan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 1487 sayılı 
Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi bu Ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 
üç yıl içerisinde işbu kanun hükümlerine tabi 
olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Karacamın önergesine 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Hükümet1? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKlLÎ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosıı Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıkılı
yoruz. 

BAŞKAN —- Sayın Karaca'nm okunan öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmamakta
dır. 

. Dikkate alınıp alnımaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edil'm'emiştir. 

Bayın Hayrettin Uysal'm önergesine Komis
yon Ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

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

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
(Senatosu Cumûmrb'aşkanınca S. Ü.) — Katamı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal'm öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etkileyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

83 neü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibııl edil-
aniştir. 

5 . 6 . 1973 O : 1 

On'dördünc'ü Bölüm 

Geçici hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce çeşitli kanunlarla kazanıl
mış akademik unvanlar saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden asis
tan kadrosunda eylemsiz doçerît olarak görev 
ifa edenler bu kanunun 22 nci maddesi hü
kümlerine, doçent kadrosundaki kadrosuz pro
fesörler de bu kanunun 24 neü maddesi hüküm
lerine tabi olurlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
7307 sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde kazanılmış Asosye Profesörlük 
(Doçentlik) ve profesörlük unvanları, bu ka
nuna göre verilecek üniversite doçentliği ve 
üniversite profesörlüğü ünvanlarıyle eşdeğer
lidir. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
de üniversite doçentliği ve üniversite profesör
lüğü unvanları bu kanunda öngörülen esaslara 
uygun olarak kazanılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili 1. Yok. 

Verilmiş önergeler vardır. Sayın Samgur bu 
niadde üzerinde vermiş olduğu Önergeyi geri 
almış bulunmaktadır. Sayın Hayrettin Uysal'ml 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının geçici bi-

frinci maddesinin aşağıda önerilen şekilde değiş
tirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

iSakarya 
[Hayrettin Uysal 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce 4936 ve 115 sayılı Kanunlar 
uyarınca kazanılmış akademik unvanlar saklı
dır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiğinde asistan kad
rosunda eylemsiz doçent olarak görev ifa eden
ler, bu kanunun 22 nci maddesi; doçent kadro
sunda kadrosuz profesör olarak görev ifa eden
ler bu kanunun 24 neü maddesi gereğince uy
gun kadrolara atanırlar. 

Bu kanun yürürlüğe gütmesinden önce, 7307 
sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde kazanılmış asosiye profesörlük (do-
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çentlik) ve profesörlük unvanlarının üniversite 
doçentliği ve üniversite profesörlüğü unvanları 
ile eşdeğer sayılabilmesi Boğaziçi Üniversitesi 
-öğretim üyelerinin intibakları ile ilgili bölümle
re talbidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
ı«Döküor»! unvanını kazanmış ve tıpta uzmanlık 
yetkisi almış olup da doçentlik sınavını verme
miş asistanlar 3 yıllık, ek bir süreıden yararlanır
lar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden asistan 
(kadrosunda eylemsiz doçent olarak görev ifa 
edenler kanunun yayım 'tarihinden itibaren 3 yıl 
•daha göreve devam edebilirler. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu) efendim1?.. 

PLÂN KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MlLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
ISenatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl-
tmıyöruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Hayrettin- Uysal'in önergesine katılmamakta
dırlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kaibul 
«denler.., Kaibul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo-
Tum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
tbul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte üniversite öğrencisi bulunanlara, 
üniversite yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hüküm
leri saıklı kalmak üzere, bu kanunun 54 ncü 
(maddesinde öngörülen s'üre iki yıl ilâve edile
rek uygulanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili1?.. Yok. 

Hayrettin Uysal'm bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının geçici 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirikııiesini 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Geçici Madde 2. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte üniversite öğrencisi bulunanlara, 

kurumları yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hüküm
leri saklı kalmak üzere bu kanunun 54 ncii 
maddesinde öngörülen süre 3 yıl ilâve edilerek 
uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı-
yoıt mu efendim?.. 

PLÂN KOMİJSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
ISaym Başkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MlLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
ISenatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu-
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. —< Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte görevde bulunan rektörler 
82 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan kanun
lara göre 'hesaplanan görev sürelerini takibe-. 
den Haziran ayına kadar görevlerine devam 
ederler. 

Dekanların yürürlükten kaldırılan kanunla
ra göre sürelerini tamamladık'tan sonra görev
leri sıona »erer. 

Rektör ve dekan yardımcılarının seçimleriy
le yönetim kurullarının bu kanuna göre eksik 
•kalan üyelerinin seçimleri bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

Senato üyelerinin seçimleri, 82 nci maddeyle 
yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesapla-. 
nan süre sonunda yapılır. 

Bu madde gereğince süresi biten rektör ve 
dekanlar, esk'i hizmet dönemleri hesaba katıl
madan yeniden iki dönem için aday olabilir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Sayın Hayrettin Uysal tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Üniversiteler kanunu tasarısının geçici 3 neü 

maddesinin 1 nei fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Geçici madde 3. — 1 nci fıkrası. Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte görevde 'bulunan rektör
ler ve dekanlar 82 nci madde ile yürürlükten kal
dırılan kanunlara göre hesaplanan görev sürele
rini takibeden Haziran ayına kadar görevlerine 
devam ederler. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim?.. 

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

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Geçici 3 neü'maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştik. 

Geçici 10 ncu madde üzerinde Sayın Doğan 
Kitaplı tarafından verilmiş önerge geri alındığı 
için işleme tabi tutmuyorum; okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Geçici madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce üniversite doçenti olan ve 
fiilen üniversitede eylemli doçent olarak çalışan
lar, üniversite profesörlüğü için 23 neü maddede
ki şartları haiz iseler, kadroya bağlı olmaksızın 
üniversite profesörlüğü unvanını alırlar. 

Bu gibi profesörler maaşlarını doçentlik kad
rosundan almakla beraber, profesörlük kadrosun
dan maaş alan üniversite profesörlerinin bütün 
hak ve yetkilerine sahiptirler. 

Bu maddeye göre doçent ve profesör olanlar 
bulundukları üniversitede kadro fazlası iseler 
ihtiyacı bulunan diğer üniversitelerde görevlendi
rilirler. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C, 

Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. )—Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, Genel Kurulun 
ittihaz etmiş olduğu karar var; önerge verilme
miş bir madde üzerinde ne Komisyon, ne Hükü
met, ne de milletvekili konuşabilir. O sebepten 
söa veremiyorum. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yeni geçici madde 1 ve yeni geçici 
madde 2 adları altında Sayın Celâl Sungur tara
fından 'verilmiş iki önerge var idi. Bunlar ken
disi tarafından geriye alınmış bulunduğu •cilıet-
lo muameleye tabi tutulmayacaktır. 

Şimdi, zannediyorum Komisyonca tedvin edil
miş, Başkanlığımıza verilmiş bir geçici madde 
var; 12 nci madde. Geçici 12 nci madde olarak 
tedvin edilmiş bulunan önergeyi takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üniversiteler kanun tasarısının geçici 12 nci 

maddesi üzerinde verilen önergeler muvacehesin
de madde Komisyonumuzca aşağıdaki biçimde re-
dakta edilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Niğdo 
N. Çerezci 

Geçici madde 12. — Bu kanunun yayımı ta
rihinde herhangi bir fakültedeki boş bir kadro
ya müracaat etmiş olup da seçim işlemleri tekem
mül etmiş bulunan üniversite öğretim üyelerinin 
tâyin işlemleri 4936 sayılı Kanunu değiştiren 115 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca •sonuçlandırı
l ı r 

BAŞKAN —.Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Hükümet, tedvin edilen geçici 12 nci madde
ye- katılıyor mu efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim. Esbabını arz edeyim: Kanun
larımızda, doçentlikte ve profesörlükte müracaat 
usulü yoktur. Fakültelerin kürsü profesörlükle
rinin talebi vardır. O şekilde yazıldığı takdirde, 
istida vermek suretiyle bir nevi hak kazanılacak
tır ki, kanuna aykırı oluyor. O 'bakımdan kat-ıla-
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anıyorum. Yoksa prosedürün devam etmesi şart
tır. Yani, ifadeye katılamıyorum... 

BAŞKAN— Yani prensibine katılıyorsunuz, 
ifade tarzına, redakte şekline katılın çorsunuz? 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (0. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
fiilen imtihana «girmiş ve fakat neticeyi alamamış 
kişilerin müktesep hakları ne olacaktır o zaman? 
Bu müktesep hakları korumak için yeni madde 
getirilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet mütalâ
alarını bildirmiş bulunuyorlar; ben, yeniden ted
vin edilmiş maddeyi okuyorum efendim. 

(Plân Komisyonu tarafından tedvin edilen 
geçici madde 12 tekrar okundu.) 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız bir redaksiyon tek
lifim var. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Oylama esnasın
da; Komisyondan mütalâa,, Hükümetten mütalâa,. 
Katılmıyorsunuz, ek olarak izah ettirdik; çünkü, 
•geçici bir maddedir, müzakereye tabidir. 

Tekrar okumamın sebebi vardır; meseleyi Ge
nel Kurul (halledecektir. Komisyonla, Hükümet; 
redakte şeklinde anlaşamamaktadırlar, şimdi de 
redaiktesi mümkün değildir. 

Komisyon tarafından geçici 12 nci madde ola
rak verilen önergeyi dikkat nazarlarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Komisyon f ilhai katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 84. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
Madde 85. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde ögrüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde, lehinde Sayın Yar

dımcı; aleyhinde Sayın Üstüııdağ söz istemişler-
>dL'. 

Evvelâ söz; lehinde, Sayın Yardım er nındır. 
Buyuran Sayın Yardımcı. (A. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar, «Bravo Hoca» sesleri.) 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Evvelâ, huzurunuza getirilen Üniversiteler ka
nunu tasarısına; ister tenkit sadedinde olsun, is
ter tenvir sadedinde olsun yön veren arkadaşlara 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Bu tasarı üç Bakan tarafından devre devre 
tanzim ve tertip edilmek suretiyle Millî Eğitim 
Komisyonuna getirilmiştir. Millî Eğitim Komis
yonu, üniversite ve ilim adamlarıyle beraber (da
ha evvel de arz'ettiğim gibi) altı ay süreyle tasa
rı üzerinde geniş çapta müzakereler yapmıştır. 
Bu müzakereler neticesinde; (Hükümetlerin da
ha evvel hazırlayıp getirdikleri) bugün huzuru
nuzda bulunan Üniversiteler Kanunu tasarısı il
mî görüşler de alınmak suretiyle, diyebilirim ki, 
aşağı yukarı yüzde altmış nispetinde değiştiril
miştir. 

Bütün gaye ve hedef, memleketin âli menfa
atleri bakımından üniversiteleri her türlü ittilıam-
dan kurtarmak, tedris sistemini rahat bir şekle 
getirmek ve yavrularımızı memleketimizin menfa
atlerini idrak istikametinde, bugünkü ilim anla
yışı istikametinde; yarın bu yurdun ve bu mille
tin kalkınmasını ilimle yapabilecek şekilde, o hu
zura getirme istikametinde tasarının üzerinde 
mümkün olan mesai sarf edilmiştir. 

Ben bu vesile ile Millî Eğitim Komisyonunun 
(Gündüz ve gece olmak üzere) daimî olarak gös
terdiği büyük mesai ve yaptığı büyük katkılar
dan dolayı, bu Komisyonun Başkanı olarak yük
sek huzurlarınızda minet ve şükranlarımı arz et
meyi bir vicdan borcu bilmekteyim. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, son söz de beş 
dakika ile kısıtlıdır, vaktiniz dolmak üzeredir. 
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MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Kesi
yorum efendim. 

Bu vesile ile Yüksek Meclisi de hürmetlerimle 
selâmlıyor ve tasarının lehinde oy kullanmanızı 
rica ediyorum. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, •buyurunuz. 
C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS

TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Görüştüğümüz kanun tasarısı aTeyhinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun ögrüşlerini bil
dirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesile ile Grubumun saygılarını sunarım. 

Görüştüğümüz kanun tasarısı ümit ederim ki, 
memleketimiz için hayırlı olur. Biz bu tasarının 
reform niteliği taşıdığına inanmıyoruz. Tasarı; 
hazırlanışında, üniversite öğretim üyelerinin ek
seriyetini kapsayarak değil, yönelim organların
dan gelen kişilerin ekseriyette olduğu bir grupta 
hazırlanarak önümüze gelmiştir. 

Reform geriye doğru değil, :1 eriye dönı'.~, 
amaçlarda ve araçlarda yeniliği; örgütlesin ede iyi 
leşmeyi, rasyonelliği ve verimliliği ifade eder bi
zim anlayışımızda... 

Reformcu girişimlerde, sistemlerin çevre ile 
olan ilişkilerinde büyük halk toplulukları lehin3 
değişiklikler, yenilikler, iyileştirmeler ve geliştir
meler vardır. Bu kanun tasarısında bu yoktur. 

Şayet bu tasarı 12 Mart öncesi yüksek öğre
tim 'kurumlarında çıkan olaylara bir tepki olarak 
hazırlanarak getirilmemiş, ülkemiz koşullan içe
risinde gerçek üniversite reformunu amaçlamış 
olsaydı, üniversiter sistemle toplumdaki diğer sis
temler arasında, halka dönük yeni bir ilişkiler dü
zeni ortaya koyardı. Yapamadık bunu. 

Bu yeni düzen, kalkınmamıza yeni güçler ilâ
ve etme* yönünde üretimi artırıcı, kalkınma en
gellerini ortadan kaldırıcı, sosyal adalet ve fır
sat eşitliğine yer verici, kalkınma süreci içinde 
doğacak toplumsal problemleri çözücü olurdu. 
Bu tasarı bunlardan mahrum olarak çıktı. 

Ekseriyeti üniversite dışından geleceklerle olu
şacak Yüksek Öğretim Kurumu, Anayasaya aykı
rıdır. Bu tasanyle özerk üniversiteler, kanunla 
idarî vesayet altına alınmıştır. Anayasamızda be
lirlenen özerk üniversiteye, yürütme organından 
baş tâyinine gidilmesini öneren bu tasarı Anaya
saya aykırılıktan iptal edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, görüştüğümüz bu tasa
rı üniversitede jurnalleri artıracaktır. Gerçekle-
ri; memleketin içinde bulunduğu durumu, koşulla
rı bilim kürsüsüne getirmek isteyen gerçek bilim 
adamları artık barmamayacaktır üniversitede. 

Bu tasanyle fakir halk çocuklarının aleyhine 
fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti biraz daha boz
muş bulunuyoruz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) Artık, orta halli sayılan; maaş alan me
mur ve işçi çocukları ve fakir köylü çocukları 
okuyamayacaklardır üniversitelerde. (Gürültü
ler) Bu tasarı... (A. P. sıralarından «Yuh» 
sesleri) Bu tasarı üniversitelerin; öğretim üye
si, öğretim yardımcıları ve öğrencilerden oluş
tuğu gerçeğini ihmal ederek çıkmıştır. 

Üniversitelerde asıl amaç, öğrencilerin geliş
mesi ve yetişmesidir. Çağımızın gelişimine uy
gun olarak dünya üniversitelerindeki kabul edi
len gerçekler bu tasarıda kabul edilmemiş; öğ
rencilerin yönetime katılmasından kaçınılmış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıda «Tam gün 
çalışma düzeni» diye bir başlık altında mad
de getirilmesine rağmen, eskisinden daha kötü 
olan bir düzenleme yapılmıştır: Üniversite öğ
retim üyeleri arasında farklılık doğurmuştur. 
Bu durumda eskisi gibi kalsaydı... «Tam gün 
çalışma» dediğimiz şey, aslında tam gün çalış
ma da değildir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Anarşi 
olsa idi, değil mi?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, tasarı; bizim anlayışımıza 
göre bir reform tasarısı değil, bir tepki tasarısı
dır. (A. P. ve C. G. P. sıralarından gürültüler) 
Bizim partimiz iktidara geldiği zaman... (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından «Hayal», «Gelemez» 
sesleri, gülüşmeler, şiddetli gürültüler) Söyle
diğiniz gibi, söylediğiniz gibi; bu tepki tasarısı
nın... 

BAŞKAN — Süreniz bitmiştir Sayın Üstün
dağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bağ
layayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, rica edeyim efendim. 
«MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — ...Bu 

tepki tasarısının; halka dönük olmayan, gerçe
ğe dönük olmayan, bilime dönük olmayan, çağın 
koşullarına uymayan taraflarını düzeltecektir. 
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(A. P. sıralarından gürültüler) Bütün bunların 
sonunda değerli arkadaşlarım, konuşmamı şu 
sözlerle bağlamak isterim : 

Yine gönlümdeki ve ümidcmdeki odur ki, 
inşallah memleketimiz için hayırlı olur. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Tasarıyı açık oylarınıza arz 
edeceğim. Yalnız arz etmeden evvel Sayın Millî 
Eğitim Bakanvekili ve Ulaştırma Bakanı Sayın 
Özbek,.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Oylamadan 
sonra. 

BAŞKAN — Evet, açık oya arz edeceğiz. 
Ondan sonra kendilerine söz takdim edeceğim, 
teşekkür mahiyetinde. 

Kürsünün önüne 2 kupa konacaktır. Sayın 
milletvekillerimizin adları okunacaktır. 2 kupa, 
meseleyi süratle halledecektir. Tek oy ile ge
linmesini rica edeceğim. Tek tasarıyı oyluyo
ruz, tek oy atılacaktır. O bakımdan arz ediyo
rum. (A. P. sıralarından «Hangi ilden başlana
cağı hakkında kur'a çekin» sesleri.) 

Peki efendim. Ben de öyle yapacaktım zaten. 
«Talât Köseoğlu - Hatay» 
("a tay milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın mil

letvekili 1. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi
yorum : 

Üniversite kanun tasarısının açık oylaması
na 247 sayın milletvekili katılmış; 238 kabul, 
6 ret, 3 çekinser oy verilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Millet Meclisimizce Üniversiteler 
kanun tasarısı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet adına Sayın Özbek, buyurun efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK (C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Gönlüm arzu ederdi ki, oylamadan evvel 
görüşme imkanını bulayım, Yüksek Heyet tam 
bir kadro ile burada iken sesimi Hükümet adma 
duyurmuş olayım; fakat usul demek ki'oylama
dan sonraymış, biz de usule uygun olarak, ce-

' maatin azlığını veya çokluğunu nazarı dikkate 
almadan (müsaade ederseniz) bir iki söz söyle
mek istiyorum. 

Üniversite Reform tasarısı Büyük Millet 
Meclisimizin büyük emekleri, büyük gayretleriy
le realize edilmiş bir tasarıdır. Bundan dolayı, 
Hükümetimiz ne kadar teşekkür etse azdır. 

Muhterem arkadaşlar bu, çıkarılması ger
çekten çok zor olan kanunlardan birisidir. Sene
lerce üniversite içerisinde oturduk, kanunumuzu 
değiştirelim diye denedik; birçok kısımları yü
rümüyordu, yürür hale getirelim diye; fakat 
kendi aramızda anlaşamadık ki, bir teklifle 
Meclisin huzuruna gelebilelim. 

Bugün burada yaptığınız iş; bir tabiat icabı. 
kendi arasında anlaşma imkânını hiçbir zaman 
bulamayacak olan bir camianın bir noktada bir-
leştirilmesidir. Çünkü, «Hiçbir müessese kendi 
kanununu kendisi hazırlayamaz» deniyor. Bu 
bir gerçek. Eğer bu tasarıyı biz hazırlamak için 
gayret etseydik; hazırlayıp getiremezdik. 

Millî Eğitim Komisyonundaki görüşmelerde 
görüldü; bütün rektörler çağrıldı; bir mesele 
ürerinde mütalâalar istendiği zaman yarısı bir 
tarafta müspet; yarısı bir tarafta menfî düşünce 
ile ortaya çıktı. Hattâ rektörler komisyonlarda 
müspet mütalâalarda bulundular; sonra gittiler, 
senatolarda, o müspet mütalâalarının aleyhinde 
tebliğler yayınlandı. Mesele bu kadar önemli ve 
karışıktır. 

Yüksek öğretimde ücret alınması meselesi 
hakkında rektörlerimizin; komisyonlarda bilâ-
hara senatoların yapmış oldukları yayınlara uy
gun bir görüşmede bulunmadıklarına ben şahi
dim; dinledim; ama arz ettiğim gibi kurullar 
bunu bu şekle getirebiliyor. 

Şimdi son sözü söylerken, Sayın Başkan belki 
üzülüyorlar, uzatıyor diye; ama müsaade eder
se... 

BAŞKAN — Dilediğiniz kadar konuşunuz 
efendim. Rahatladım; çünkü, tasarı kabul edil
di. 

ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 
* BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Çok teşekkür ederim, sağ olun. 
Sayın Başkan, zatiâliniz rahatladınız, bana 

lütfediyorsunuz; ama ben de.çok heyecanlan-
I dım; fazla heyecanlanınca da iyi konuşamıyo-
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yorum; kendimi korumak için konuşmamı kısa 
kesmek istiyorum. 

Muhterem beyefendiler, hep deniyor ki, 
«Bu kanun tasarısı bir reform tasarısı değildir.» 
Eğer makul düşünülürse, eğer gerçekçi olunur
sa bu tasarıya «Reform tasarısı değildir» deme
ye kimsenin dilinin varmaması ieabeder. Bu ka
nım tasarısı gerçekten bir reform tasarısıdır. 
Ama, bâzı arkadaşlarımızın düşündüğü şekilde 
bir tasarı gelseydi, işte o tasarı, reform tasarısı 
olmazdı; onun adı başka bir tasarı olurdu. 

Biz bu tasarıyle, üniversitelerimizi Anayasa 
doğrultusunda çalışmaya getirdik. Bu tasarıy-

.le.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Millet 

hizmeti doğrultusunda. 
ULAŞTIRMA BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM 

BAKAN VEKİLİ SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Sayın Tosyalı'nm dediği gibi 
«Millet hizmetinde çalışma'» yoluna getirdik. 

Bu tasarıyle; üniversitelerde çalışan, bu 
memleketi seven, ilminden, irfanından başka 
hiçbir şey düşünmeyen insanlara huzur ve rahat 
getirdik. Bence, yaptığımız en büyük iş budur. 
Çünkü, bir iki kişinin verdiği huzursuzluk, bu 
arkadaşlarımızın değerli hizmetlerini önlemekte 
idi; ben içinden geliyorum. İşte bu tasarı onu 
getirmiştir. 

Bu tasarıda, bâzı maddeler dolayısıyle, üzü
lecek ve endişelenecek yer yoktur. Kim ki, de
diğim yerdedir; yani, vatan, millete hizmeti esas 
kabul etmiştir, Anayasa doğrultusunda gitmek 
istiyor ve gerçek ilim adamıdır; o, rahat rahat 
çalışacaktır. Bunun dışında düşünenler için bu 
tasarı rahatlık getirmez. Ama, biz de onu getir
meye çalıştık. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) Biz de bu tasarıyle 
onu getirmeye çalıştık; hep onlar mı rahatsız 
olacaklar, hep iyi insanlar mı rahatsız olacak
lar? «Rahatsızlık duyacaklarsa, biraz da öte
kiler duysunlar ve nihayet büyük kitlenin hiza
sına gelsinler» dedik. 

Çünkü üniversitede yine inandığım bir şey 
vardır ki, büyük kitle vatanperverdir, memle
kete hizmet aşkı içerisindedir, gerçekten kendini 

ilme vermiştir; fakat ne yazıktır ki üç beş kişi 
onun uykusunu kaçırır, onun mesai yapmasını 
önler. O üç beş kişiyi bâzı noktalarda (o da 
tam değil doğrusunu söylemek icabederse) bir 
doğrultuya getirdik. «Bundan sonra yapacağı
nız hareketlerde biraz düşünün, karşınızda şu 
maddeler vardır» dedik. İyi insanlar için bu 
maddeler hiç yoktur, onlara ihtiyaç yoktur, lü
zum yoktur. Aksine olanlar için de maddelere 
ihtiyaç vardır. Niye mahkemeler kurulmuştur, 
niye ceza kanunları çıkarılmıştır? iyi adamlar, 
«idam cezası var» diye korkar mı? İdam cezasın
dan korkan adam; suç işlemeye mütemayil, ona 
kararlı olan adamdır. Binaenaleyh şöyle bir lâf 
ediliyor; «Denıoklesin kılıcı asıldı». Yok efen
dim Demoklesin kılıcı. Demin arz ettiğim çer
çeve içerisinde çalışacak olan esas öğretim üye
lerinin tepelerine hiçbir şey asılmadı; bilâkis, 
onlara; «Oturun daha iyi çalışın, memlekete da
ha iyi hizmet edin» diyerek bir rahatlık ve hu
zur levhası asıldı. 

Komisyonlarda muhterem arkadaşlarımız bi
ze büyük yardımlarda bulundular, çok anlayışlı 
hizmet ettiler. Büyük Millet Meclisimiz, Millet 
Meclisimiz büyük alâka gösterdi; biraz evvel 
gördüğüm üye katılma sayısı beni heyecana 
getirmiştir. Çok tecrübem yok Mecliste ; ama şu 
12 aydan beri böyle bir kitleyi bir arada gör
memiştim. Bu, Üniversite Kanununa gösterilen 
alâkadır. Dolayısıyle kendilerini, bu işi bu ka
dar önemle ele aldıkları için bir defa daha teb
rik ederim; ondan sonra da, hepinize teşekkür
lerimi arz ederim. 

Bu tasarı söylenildiği gibi, zannedildiği gibi 
üniversitelere huzursuzluk getirmeyecek, onları 
rahata kavuşturacaktır. Eski bir hoca olarak 
da, o hocalar adına sizlere teşekkür ederim. 
Bundan sonra daha rahat çalışma imkânlarını 
bulacaklardır. 

Saygılarımı sunarım efendim. (A. P. ve 
C. G-. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 6 Haziran 1973 Çarşamba gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

(Kapaamıa saati : 21,15) 

»• — 
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SORULAR VE I O E V A P L A R 

A) YAZILI SORILAR YE CEVAPLARI 

1. '—• Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Kahraman Maras ve Elbistan Lise
sinden tayin edilen öğretmenlere dair soru öner
gesi «ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazıh cevabı (7/1601) 

Millet Meclisi Başkanlığına • 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

16 . 4 1973 
K. Maraş Milletvekili 

İbrahim Özıtürk 
Stonı : 
ıSon bir ay içinde Elbistan Lisesinden 11, 

Maraş Lis'esinden 9 öğretmenin başka yerlere 
atandığı öğrenilmiştir. 

1. — Bu öğretmenler kimlerdir ve nerelere 
atanmışlardır? 

2. — Suçları nedir 
3. — Maraş ve Elbistan liselerinde boş ge

çen dersler ne şekilde doldurulmaktadır, yeni 
atamalar yapılmış mıdır? 

31 . 5 . 1973 

7/ 

T. a 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

(Sayı : 289 
GVfill'et Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 4 . 1973 tarih ve 7704/57800 
1601 sayılı yazılan. 

Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öz
türk'ün, Kahraman Maraş ve Elbistan Lisesin
den tayin edilen öğretmenlere dair yazılı soru 
Önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinizie saygılarımla arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 
iKabraman Maraş Milletvekili ibrahim Öz

türk'ün Kahraman Maraş ve Elbisan Listesin
den tayin edilen öğretmenlere dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. —- Kahraman Maraş - Elbistan Mükrimin 
Halil Lisesi öğretmenlerinden, 

Hacı Baba Doğan (Tokat Artova Ortaoku
luna)! 

iSüleyman Özçiftçi (Çorum - Kargı Ortaoku
luna), 

Hacı Kaya (Giresun Konacık Ortaokuluna) 
ıSırrı Yinanç (Kırşehir Kaman Akpınar Or

taokuluna) 
Hasan Serçe (Konya - Kadınhan Altınova 

Ortaokuluna)' 
Feridun Narin (Trabzon Vakfıkebir Lise

sine) 
Şükrü Erman (Ankara - Şereflikoçhisar Sa-

rıyahşi Ortaokuluna) 
Ali Akbaş (Rize - Çayeli Lisesine) 
Mükremin Zedeli (Kütahya Simav Hisarbey 

Ortaokuluna) • 
Kenar Bulut (Kayseri Pınarbaşı Lisesine) 
Vahap Aıislan (Kayseri Sarız Ortaokuluna,) 
Kahraman Maraş Lisesi öğretmenlerinden; 
Mustafa Gürünlü (Ürgüp Lisesine) 
Ali Sait G-ökahmetoğlu (Elâzığ Atatürk Li

sesine } 
Mehmet Demir (Samsun Havza Lisesine) 

Hüseyin Naci Budakoğlu (Çorum - Alaca 
Nedim Tuğaltay Lisesine) naklen atanmışlar
dır. 

2. — Mezkûr okullarda sağ ve sol çatışma
larının olduğu, bu çatışmalar sebebiyle okullar
da huzurlu bir çalışma ortamının bulunmadığı 
görüldüğünden, adı geçen öğretmenlerin baş
ka yerlere nakilleri yapılmıştır. 

3. — Kahraman Maraş Lisesinde bir müdür, 
6 Edebiyat, 1 Sosyal Bilgiler, 1 Sanat Tarihi, 
1 Din Dersi, 4 Tarih, 3 Coğrafya, 2 Felsefe, 
1 Türkçe, 3 Biyoloji, 4 Fizik, 3 Kimya, 7 Mate
matik, 3 Fransızca, 2 Almanca, 1 İngilizce, 1 
Müzik öğretmeni olmak üzere 44; 

Aynı il Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde 
ise 1 Müdür, 3 Edebiyat, 1 Sosyal Bilgiler, 2 
Din Dersi, 3 Tarih, 1 Coğrafya, 1 Felsefe, 4 
Türkçe, 2 Biyoloji, 2 Fen Bilgisi, 1 Fiziik,.l 
Kimya, 13 Matematik, 3 Fransızca, 2 Resim, 1 
Beden Eğitimi ve 2 Müzik öğretmeni olmak 
üzere 43 öğretmen bulunmaktadır. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 
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2. — îznıirMillet-v ekili M. Hulusi Çakırhn, 
1971 yılı pamuk ürününe dair soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkcl'in yazılı cevabı. 
(7/1608) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıidaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı .arz ve riea öderim, 

Saygılarımla. 27 . 4 . 1073 
İzmir Milletvekili 
M. Hulusi Çakır 

Soru : 
1. — 1971 ürünü pamuk rekoltemiz ne ka

dardır? Ve bu rekoltenin ne kadarı ihraeedil-
miş, ne kadarı daıhilî sarfiyatta kullanılmış, ne 
kadarı da stok olarak 1972 ürününe devrolün-
muşıtur? 

2. — 1971 ürünü stokları pamuk tarım satış 
kooperatifleri birliklerinin her birinden ve özel 
sektörden ne kadarı 1972 ürününe devrolmuş-
tur? 

3. — 26 Ocak 1972'de pamuk ürünü ihracı 
lisansa tabi tutulmuş idi. 0 tarihte ihraccdebi-
leceğimiz pamuk miktarı kaç bin ton idi? 

4. — Lisans işlemi ne zaman ve niçin kaldı
rılmıştır? 

5. — Pamuk lisans işlemine tabi tutulmadan 
önce pamuk ihraç fiyatı kaç senit idi? (24 - 25 
Ocak 1972'de) 

=6. — Lisans işlemi kaldırıldığı zaman pa
muk ihraç fiyatı kaç sent idi? 

7. — Lisans müddeti içinde ne kadar pamuk 
ihracedilmiştir ve ortalama satış fiyatı kaç sent
tir? 

8. — Lisans işlemi kaldırıldıktan sonra 1971 
ürünü pamuklarımızın aylık satış miktarı ve or
talama satış fiyatları nedir (Pamuk satış koo
peratifleri birliklerinin her birinin ve özel sek
törün ihraç ve dahilî satışları olarak) 

9. — Pamuk ihracı lisans işlemine ta'bi tu
tulduktan sonra satış kooperatif birliklerimizin 
pamuk ihracı, bakanlıkça dahilî ihtiyaç ioin 
durdurulmuş mudur? 

10. — Satış kooperatif birliklerimizin ihra
cı durdurulduğu zaman ellerindeki pamuk mik
tarı ne kadardır ve bu mahsul sonradan nerele
re ne miktar ve ortalama olarak kaç kuruştan 
satılmıştır?. 

11. — Satış kooperatiflerimizin Bakanlığın 
bu tutumundan büyük zarar görmüştür. Ortak
larına o yılın özelliğinden sağlanacak büyük 
imkânı sağlayamadığı gibi aksine zarar intikal 
edeceği birliklerin bilançolarından anî aşılmakta
dır. 

(Hükümet bu zaran ortaklara intikal edecek 
şekilde ödeyecek midir? (karşılayacak mıdır?) 
Eğer ödeyecekse ne zaman ve kilosunda kaç 
kuruş ödemeyi düşünmektedir? 

12. — 1971 ürünü pamuklarımızın ihracı 26 
Ocak 1972'de lisans işlemine tabi tutulmakla 
memleketimizin döviz kaybı ne kadardır? 

T. O. 
ITicaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : XII. 08, P/83 -15/14356 

1 . 6 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına• 

İlgi : 5 . 5 . 1973 - 7777/58332 - 7/1608 sa
yılı yazınız. - . . , 

İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır'ın 1971 
yılı pamuk ürününe dair yazılı soru önergesin
de kayıtlı hususlar incelenerek aşağıda ayrı 
ayrı cevaplandırılmıştır. 

1. 1971 ürünü pamuk rekoltesi Millî Pa
muk İstişare Komitesi tarafından 522 000 ton 
olarak saptanmıştır. 8 500 tonluk müdevver 
stokla beraber umumi arz 535 500 tondur. 

1971 - 1972 döneminde (1.9.1971 - 31.8.1972) 
fiilen ihraç edilen pamuk miktarı 335 178 ton
dur. 185 000 ton civarında hesaplanan iç tüke
timimiz de düşüldükten sonra 1972 - 1973 döne
mine takriben 10 332 ton pamuk devretmiştir. 

2. 1972 - 1973 dönemine devreden stoklar : 

a) Kooperatif «birliklerde; 

Tariş 
Çükolbirlik 
Antbirlik 

ıb) Özel sektörde 

Toplam 

7 513 Ton 
917 » 
557 » 

8 987 Ton 
1 335 » 

10 322 > 
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3. Millî Pamuk İstişare Komitesince 1971 
Kasım aymda rekolte 497 000 ton olarak tah
min 'edilmiştir. 497 000 tonluk rekolte ve 8 500 
tonluk stok yekûnundan iç tüketimin düşülme-
siyle o tarihte tespit edilen kabili ihraç mik
tarı 313 500 tondur. 19 . 1 . 1972 tarihine ka
dar 311 443 tonu satılarak tescil edilmiştir. 
Buna göre pamuğun lisansa alındığı tarihte ih
raç edebileceğimiz pamuk miktarı 2 057 ton ola
rak hesaplanmıştır. 

4. Memleketimizin yetkili ve sorumlu bir 
kuruluşu olan Millî Pamuk İstişare Komitesi 
tarafından bilâhara rekoltenin 522 000 tona 
çıkarılması ile kaJbili ihraç pamuk miktarının 
25 000 ton daha arıtması üzerine pamuğun li
sansta bırakılmasına lüzum kalmamış ve 
10 . 3 . 1972 tarihinde lisans kaldınlttnıştır. 

5. "24 - 25 Ocak 1972 tarihinde uygulanan 
asgari ihraç fiyatı, Ege Standard 1 beyaz için 
85 Fob/Kg/ISent*tir. 

16. Lisansın kaldırıldığı 10 . 3 . 1972 tari
hinde de asıgari ihraç fiyatı Ege Standart 1 
ıbeyaz için 85 Fob/IKg/lSent'tir. 

7. Pamuğun lisansta bulunduğu devrede 
ceman 15 244 ton için ihraç müsaadesi veril
miştir. Yukarıda da işaret edildiği üzere, o 
tarihlerde asgari ihraç fiyatı, Ege Standart 1 
beyaz için 85, Çukurova Standart 1 beyaz için 
83 Fob/Kg/Sent'tir. 

8. Lisans kaldırıldıktan sonra 1971 ürünü. 
pamuklarımızın mevsim sonuna kadar koopera
tifler ve özel sektör olarak aylık satış miktar
ları ile ortalama fiyaitları ilişik (İEk : l)'de 
sunulmuştur. 

*9. Pamuk: ihracının lisansa alınmasından 
maksat hiçbir suretle ihracatı durdurmak ol

mayıp, icaibında müdahaleyi yapmaktır. Esasen, 
lisans verme yetkisi de ihracatçı birliklerine 
bırakılmış ve yapılan lisans taleplerinin tama
mı (Kooperatif ve özel sektör tefrik edilmeksi
zin) is'af edilmiştir. 

10. Yukarıda da arz edildiği üzere, pamuk 
ihracı lisansa tabi tutulduğu tarihlerde pamuk 
ihracatı hiçjbir surette durdurulmamıştır. 

11. Bakanlar Kurulu kararlarında da açık
ça belirtildiği gibi destekleme alımları netice
sinde husule gelen kâr veya zarar Devlete (Ha
zineye) aittir. Kooperatif Birliklerinin bu alım
larda uğrayacağı zarar üretici veya Kooperatifi 
etkilemeyerek, doğrudan doğruya Hazineye in
tikal edeceğine göre üreticinin veya kooperatif
lerin mnıtazarrır olması bahis konusu olamaz. 

12. Pamuk ihracının lisansa talbi tutulma
sından dolayı herhangi bir döviz kaybımız ol
mamıştır. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı 
ü^ere, 1971 - 1972 yılı Eylül - Ağustos devresin
de yapılan pamuk ihracatından 228 731 000 do
lar temin edilmiştir. Bu geçen devre yapılan 
pamuk: ihracatından 228 731 000 dolar temin 
edilmiştir. Bu geqen devre yapılan 140 897 000 
dolarlık ihracattan 78 834 000 dolar fazladır. 

İhracat 
Kıymet 

Yıllar Miktar (ton) (1000 dolar) 
. ) . • , , , _ | , _ 

1971 - 1972 335 159 228 731 
1970 - 1971 239 196 140 897 

> _ _ 1 1 , , . 

95 963 87 834 
Bilgilerinize arz olunur. 

Ahmet Tür'kel 
Ticaret Bakanı 
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1 
OS 

Mart 1972 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temininiz 
Ağustos 

Toplam : 

Dış 
Satış 

660 
76 

470 
72 
50 

1 260 

2 588 

TARtŞ ÇUKOBİRLtK 
(ton) 

îç Dış 
Satış Satış 

770 450 
2 04S — 

157 - 286 
57'6 2 070 
532 77 
176 1 280 

4 154 4 163 

(ton) 

îç 
Satış 

, 
6 

55.5 
938.5 

35 
10.5 

1 039.5 

ANTBİRIİK 
(ton) 

Dış i ç 
Satış Satış 

1 300 — 
16 — 

587 — 
689 141 
— 512 

ÖZEL SEKTÖR 

Dı§ 
Satışlar (ton) 

2 592 653 

4 310 
7 078 
7 675 
3 796 
2 298 

460 

25 613 

Standart 1 Pamu 
asgari ihraç fiat 

(Fob/Kig/Sen 

İzmir-

. 86 
81 
77 
77 
77 
72 

Adan 

83 
77 
74 
74 
74 
69 

Not ,: İç satışlarda, 'dış satışlarda uygulanan tescil işlemi "bulunmadığından 
satış [miktarı tespit edilememiştir. 
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3. •—~ İzmir Miü&tveküi (M Hulusi Çakır'ın, 
1972 'yılı pamuk ürününe \dair soru fimrgesi rue 
Ticaret \Bakam Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/1609) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki corumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 127.4.1973 
İzmir Milletvekili 
M. Hulusi Çakır 

Soru i 
1. — 1972 ürünü pamuklarımızın alivre satı

şına hangi tarihte ve asgarî ihraç fiyatı kaç 
sent olarak müsaade edilmiştir. 

2. — Pamuk Tarım Satış Kooperatif Birlik
lerimizin her biri müstahsilimizden (ortakların
dan ve ortak dışı olarak) kaç ton pamuk almış
lardır? Çırçırlanması sonunda kaç ton presli 
pamuk elde edilmiştir? Müstahsilimize ödenen 
para nedir? 

3. — Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerinin 1972 ürünü pamukların ne kadarını 
ihraç, ve daihilî piyasada ortalama kaç liradan 
satmışlardır. Stokları nedir ? (Nisan 1979 sonu 
itibariyle) 

4. — 1972 ürünü pamuklarını kooperatifleri
miz Devlet nam ve hesabına almışlardır. Masraf
lar çıktıktan sonra kâr ve zarar Devlete aido-
lacakttır. Bu zihniyetle tespit edilen taıvan ve 
taiban fiyatlar maliyet fiyatlarının altında ve 
ibir evvelki seneden düşük olarak tespit edilmiş
tir. Ayrıca top] ata a mevsiminin yağışlı gidişi 
müstahsilimize çok ağır iktisadî ve sosyal dar-
'be vurmuştur. Müstaihsi'limiz ve memleketimiz 

Hazı* 
Satış1 

Fdb /Kg/0 
1 j , , , , 

İzmir St.I.B. 77 
Antalya St.I.B. 76 

Adana St.I.B. 74 

senelerce bunun acısını çekecektir. Baş döviz 
kaynağımız pamuk mahsulümüzün rekoltesi dü
şecektir. Teşvik tedfbirleri olarak müstahsil için 
ne gilbi tedbirler düşünülmektedir? 

5. — Pamuk müstahsili yeni mıalhsulünü ek
meden % 40 - 50 faizle pamuğunu tefeciye sat
maktadır. Bu durum karşısında miüstaihsil lehi
ne ne gibi tedbirler alınmış veya almayı düşü
nüyorsunuz î 

'6. — Ocak 1973 başından beri pamuk fiyat
ları daima yükselmektedir. Bu durumda 1972 
ürünü pamuk satışlarında büyük kâr elde edile-
ıcektir. Bu kârlar müstahsilimize intikal ettiri
lecek midir? Eğer müstahsilimize verilecek ise 
•kik) hasına kaç kuruş ve ne zaman ödenecektir? 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 1 . 6 . 1973 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : XII.C6.F/80/5 

04355 

Millet Meclisi Başkanlığına! 

İlgi : 5 . 5 . 1973-7776/53331-7/1609 sayılı 
yazını*!. 

İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakur'uı 1972 
yılı pamuk ürününe dair yazılı soru önergesin
de kayıtlı hususlar incelenerek aşağıda ayrı ay
rı cevaplandırılmıştır. 

1. — 19172/1973 'devresinde alivre satışlarına 
(bir evvelki devreye nazaran erken olarak 
24 . 6 . 1972 tarihinde izin verilmiştir. Aşağıda
ki tajbllonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 
Eylül ayı yüklemeli alivre fiyatları, o tarihte 
yürürlükte olan hazır mahsul satış fiyatlarına 
nazaran kiloda 2 sent düşük tespit edilmiştir. 

Alivre satış 
Eylül yük. Ekim-Kasıml Aralik 
Fo!b/Kg/C Fdb /Kg /0 Fofb/Kg/C 

^ _ , < , ( { , I 1 . 

'75 76 • 77 
74 7© 76 
72 73 . 74 
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Bilâhare,.A. B. D. rekoltesinin 10 . 8 . 1972 
tarihinde ilân edilmesi ve rekoltenin geçen yıl
dan 3 milyon balya fada olduğunun anlaşılma
sından sonra alivre fiyatları 18 ...8 . 1972 tari
hinde aşağıdaki seviyelere çekilmiş ve aylar iti
bariyle fark kaldırılmıştır. 

Fob./Kg/Sent 

İzmir St.I.B. !09 

Tariş 
Miktar Değer 
(Ton) (1000 TL.) 

Foh./Kg/Sent 

Antalya St.LB. 68 
Adana St.I.B. 06 

2. Pamuk destekleme alımı ile görevlendi^ 
rilen kooperatiflerimizin Nisan 1973 sonu itiba
riyle 1972 ürünü ortak içi ve ortak dışı alım 
miktarları di© karşılığında ödenen mefblâğ aşa
ğıda sunulmuştur. 

Çukobirlik 
Miktar Değer 
(Ton) (1000 TL.) 

Anitbirük 
Miktar Değer 
(Ton) (1000 TL.) 

Ortak içi 
Ortak dışı 

162 938 
11 797 

582 144 
37 992 

138 20Q 
10 334 

486 168 
34 213 

51 685 
232 

190 0.72 
798 

Toplam 174 735 
Eldte edilen prosieli pamuk 

620 136 148 534 520 381 51 917 190 870 
62 804 ton 54 0Û0 ton 19 142 ton 

3. Pamuk Tarım Batış KooperatMerinin Nisan 1973 samı itibariyle dış ve iç satış miktarları, 
stoklan ve ortalama satış fiyatları aşağıda sunulmuştur. 

Dış satış •' 
îç satış. \ 

Toplam 
Stoklar 

Dış 
Ortalama satış 

Tariş 
(Ton) 

42 094 
1 464 

43 558 
19 246 

fiyatı (Kg./ 
915 

1 180 

Çı 

Kr 

ıkobMıik 
(Ton) 

43 835 
S 420 

47 255 
6 745 

) 
945 

1 054 

Anfcbirlik 
(Ton) 

17 537 
1 589 

19 126 
16 

987 
966 

4. 1972 ürünü pamuk destekleme alım fi
yatları : 

Ortalk içi 
(Kg./Kr.) 

Ortak dışı 
•(Kg./Kr.) 

Ege 'bölgesi 375 352 
Antalya 370 347 
Çukurova 355 332 
olmak üzere, 1971 yılı fiyatlarına nazaran °/c 
10 fazlası ile saptanmıştır. 

1972 yılı hasat zamanında hüküm süren kö
tü hava şartları nedeniyle üreticilerden alman 
pamuklar da düşük kaliteli olmuş bu duranı ih
raç fiyatlarının düşmesine yol açmıştır. 

Bu yüzden üreticiyi korumak ve teşvik et
mek gayesi ile : 

Tariş, Antbirlik, Çukobirlik yanında Sümer-
bank'ta kütlü pamuk destekleme alımları ile, 
Ibilâhara 250 milyon lira ek kredi ile mahlıç pa-
Imuk alımı için görevlendirilmiş; 

Çırçırlaffianış ve beyazlatılmış pamuğun ih
racı halinde 6 . 10 . 1972 tarih Ve 14328 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Kararname ile 
23 . 9 . 1972 tarihinden itibaren % 5 vergi ia
desi kararlaştırılmış, bu durum ihraç imkânını 
kolaylaştırmış ve dolayısıyile müstahsilden ya
pılacak alınılan artırmıştır. 
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Ayrıca T. C. Ziraat Bankası tarafından ; 

Pamuk üreticilerinin 1972 vadeli çevirme 
kredisi ve pamuk üretimi hasılatı ile ödenmesi 
zorunlu olan traktör, arazi edindirme kredisi 
gibi borçların vâdeleri 31 . 10 . 1973 tarihine 
kadar uzatılmış; 

Tarım Kredi Kooperatiflerine 1971 ve daha 
-eski senelere ait vadeli borçları bulunan pamuk 
üreticileri hakkında, kanunî takibata geçilıme-
yerek 1973 mahsulünün idraki sonuna kadar 
kendilerine ödeme kolaylığı sağlanmış, hattâ 
2 - 3 yıllık taksiitlendirme imkânı verilmiş; 

Evvelice bir dekara 75 lira olan nakdi, ik
raz birimi 150 liraya, Ziraat Bankası şıibele-
ılinin 20 000 lira olan şahıs haddi yetkisi 50ı 000ı 
lira, sürüm - satış kredisi şahıs haddi 20 000 
liradan 50 000 liraya, nakdi çevirme kredisi 
15 000 liradan 25 000 liraya yükseltilmiştir. 

Alman bu tedbirlerle ımiüstahsilin mağduri-
yetâ önlenmiştir. 

5. Tarım Satış Kooperatifleri ortağı olan 
üreticiler aynı zamıanda Tarım Kredi Koopera
tiflerinin de ortağı olduğuna göre, yukarıda sı
ralanan kredi imkânlarından her ortağın fayda
lanması mümkün bulunmaktadır. Bu imkânlar 
ise üreticiyi tefeci ile karşı karşıya bırakmamak 
gayesine matuftur ve üreticiyi korumak amacı 
ile alınmış tedbirlerdir. 

6. 1972 mahsulü stokılan tamamiyle tüke
tilmemiş ve 1972 destekleme 'alımları hesapla
rı neticelenmemiş, bunun sonucu 1972 destek
leme alımlarnnın Hazineye yüklediği külfet katî 
hesaba bağlanmamıştır. 

Bugüne kadar yapılan hesaplamalarda 
herhangi bir şekilde kâr mevzuulbahis olma
mıştır. Stoklar tüketilip katî fiyat farkı tespit 
edildikten sonra doğıacalk durıuma göre konu in
celenecektir. 

Bilgilerinizle arz ederim . 
Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

4. ı— Ankara Milletvekili Suna 'Tural'm, Su 
Ürünleri Kanununa göre çıkarılacak tüzüklere 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Ahmet Nus-
ret Tuna'nın yazılı cevabı (7/1612) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Suna Tural 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun çıkartıl
ması, mevcut Su Ürünleri, özellikle halkımızın en 
büyük et ihtiyacını karşılayacak olan balıkları
mızın trol denilen tehlikeli avcılıktan korunma-

i sini temin maksadiyle çıkartılmıştır. Ne yazık 
ki, kanunun maddelerinde zikredilen Tüzükler 

i süresi içinde çıkartılmamış, açık kapı bırakılarak 
I bu gün Karadeniz sahillerinde balık nesli trol 

yoluyla yok edilmiştir. Bunun en büyük me
suliyeti de tüzüklerin zamanında çıkarılmasını 
temin etmiyenlerdir. Bu bakımdan : 

j . 1 . — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun ya
yım tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkarılması 
öngörülen tüzükler 1971 tarihinden bu yana ne-

! den çıkartılmamıştır? 
! 2 . - 4 Nisan 1971 tarih ve 1380 sayılı Su 

Ürünleri Kanununun ilgili maddelerinde ki bun
lar 20 - 23 - 24 - 27 - 19 ve 37 nci maddelerinde 
6 ay içinde tüzüklerin çıkartılması emredildiği 
halde çıkartılmayan bu tüzükler ne zaman çıkar
tılacaktır. 

3. — Hükümetlerin Kanunun âmir hükümle
rine uyarak zamanında tüzük çıkarmaları ka
nunlara saygı ve hürmetin en tabiî şekliyken bu-

! nu yapmamaları kanun maddelerinin ihlâli, ka
nunlara olan saygının bir iflâsı değil midir? Va
tandaşlardan tüzükleri zamanında çıkarmayan 
Hükümetler nasıl kanunlara bağlılık istiyebilir-
ler? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 29 . 5 . 1973 

Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md : 01 - 03 - 004/849 
Konu : Ankara Milletvekili Suna 

Tural'm soru önergesi Hk. 
7/1612 - 7789 37237 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Milletvekili Sayın Suna Tural'm 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun öngördüğü 
Tüzüklere dair, yazılı soru önergesinin, ilgisi 
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nedeniyle sayın Başbakan adına Bakanlığımızca 
cevaplandırılması uygun görülmüş olup, soru 
ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

4 Nisan 1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanununun 19, 20, 23 ve 24'ncü maddeleriyle 
ilgili Tüzük taslağı, çeşitli ilmi kuruluşlar ile ka
mu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların gö
rüşleri de alınmak suretiyle, kanunun öngördü
ğü şekilde, 4 Ekim 1971 tarihini takibeden 6 ay
lık süre içerisinde hazırlanarak Başbakanlığa in
tikâl ettirilmiş ve Başbakanlık Kanunlar ve Ka

rarlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 4 . 4 . 1972 
günlü ve 73 - 171/3091 sayılı yazıları ile de tet
kik edilmek üzere, Danıştay Başkanlığına gönde
rilmiştir. 

Anılan taslak üzerindeki incelemeler son saf
hasına gelmiş olup, kısa sürede sonuçlanması 
beklenmektedir. 

Bilgilerine arzederim. 

Ahmet Nusret Tuna 
Tarım Bakanı 
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Ün^er'siteHer kanun tafsfarasına vetfillen oyfllaJrın öbnfuicn 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler • 247 

Kabul edenler : 2İ38 
Reddedenler : 61 
Çekinserler : Hî 

Oya katılmıyanlar : 189 
Açık üyelikler : 14 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevde* Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. iSelâihattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaioğlu 
Turgut Topaioğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekii Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yumd Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Grüler 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf reivt 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Palksüt 

[Kabul edenler] 
H. Tungut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Ekerr 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Roma 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altımbaş 
İbrahim Aytaç 
Öühat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eıtleım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Er tuğnü Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamıettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Şevket Asbruzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan G öğüş 
Erdem Ooak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı)kan 
Kadir Çetin 
Oavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
ismail Hafkkı Telkinel 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Nihad Kürşad 
Şinasi O&ma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

M. Meclisi B : 121 

I Yeyis Koçulu 
I Otaman Yeültefkin 

KASTAMONU 
I Muzaffer Aikdoğanlı 
I Orhan Deniz 
| Sabri Keskin 
I Mustafa Topçular 

Hasan Tosyalı 
KAYSERİ 

M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

| KOCAELİ 
I Cevat Âdemoğlu 

Sabri Yahşi 
KONYA 

Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 

j Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakla Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

5 . 6 . 1973 O : 1 
• 

Mustafa Orhan Daut I 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
KâmiıI Şahinoğdu 
önol Sakar 

MARDİN | 
Esat Kemal Aybar I 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal I 
Salih Zeki Köseoğla I 

SAKARYA 
Nuri Bayar I 
Yaşar Bir I 
Güngör Hun I 

SAMSUN 
Mustafa Boyar I 
Doğan Kitaplı * I 
Nafiz Yavuz Kurt I 
Hüseyin Özalp I 
Bahattin Uzunoğİu I 
Isınet Yalçmer J 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birinoioğlu 
Sefahattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Ne'cmelttiin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Ba'hni Karakeçili 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
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DENİZLİ 
Hüd^ai Oral 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Kemal önder 
KONYA 

Mustafa Üstündağ 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Muammer Erten 

[Oya katılmayanlarJ 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

YOZGAT 
Celâli Ahmet Sungur 

ADANA 
Ali Rnzia Güllüoğlu 
Melh Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H a i l Postacı 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzüm Ulustoy (I.) 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
tbrahim Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Alkçailuoğru ı 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(B0k. V.) 

Fikret Turlıangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğilu 

BlLECtK 
Mıdhtoeit Engül (1. Â.) 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nail Atlı 
tbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ih san Tombuş 
Ali Naki Ulusoy ( t ) 

DENİZLİ 
ilhan Açıkailın 
Sami Arşlara. 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Samıet Güldoğan 
Hayretttiln Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Oinislî 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
I. Hüseyin Incioğllu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (1.) 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
ismail Arar (B.) 

Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
İlhamı Sancar (B.) 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Üllker 
Le'biit Yurdoğlu 

IZMIR 
Şeviket Adatan 
Şükrü Akkan 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem (©.)' 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Ali Naikd Uner 
KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
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KAYSERİ 
Tmfan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Anda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
i r fan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin EribaJkan 
Mustafa Kulbilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
î . Etean Kılıçoğlu 
Ssûdi Koçaş (I.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
Mehmet Ersoy ' 

MALATYA 
Baflskı Gökçe (Bşk. V.) 

MARDİN 
Veli Bakirli 

Mustafa Ok. 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MTTd 

Nimıeit Ağaoğlu 
Kasım Enire 
Nermin Neftçi ('Bşk. V.) 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Grüley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kuambasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat onsa ! 
Hayrettin Uysal 

[Açık üy 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

| SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Uktsoy (İ.) 

elikler] 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 14 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
öevalt Küçülk ı 
Ahmet Şenıer 
Ali Rıza Uzuneır (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 
Orhan Dengiz ((B.) 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet GKiner 
Cahit Karakaş 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

121 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunınmn 
74 neü maddesinin yeniden düze! denmesin e dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 40 No. iu 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 ncı maddelerinin dtğiştiril-
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B.) fıkrası ve 58 nei madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 048 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 saydı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 5ici maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılın asma dair 
kanun 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
sarımı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
İl hami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, içişleri, İmar 
ve İskân, Köy İğleri, Orman, Tarım ve Plân ko-
misyoolarındın 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 : 21 . 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 kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve ı^öy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
sayısı : 3.11'e 2 nei 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 
Ver üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra-

(X) Açık oya sunulacak i§Ieri gösterir. 



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

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaa-s-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teiklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan 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 ihtiyat Zabiti ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (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 îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci eik) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 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 Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Bnldanlı' 
rıın, Türk Ceza Kanununun değişik 419 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka-



nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nei ek ve 366'ya 2 nci 
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 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve. Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) > 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei 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. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
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. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad

de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komjsyonu 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 Tura! ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 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 mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'mn, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.İ972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri ~: 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada-
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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 (1/528) (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 tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osnıanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733;e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 

tekliflerine 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 iskender 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'>e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
15'96'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 değiştirileni ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli-
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s i ' : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. j 
Sayısı : 583 ve 583'e 1 nei ek ve 583'c 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nei 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 Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet J 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 j e 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) 

45. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
(maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
ımadde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka- | 

nununıın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu ge.lir.ler.in kaynak olacağı orman köylerini 
kalkındırma fonu teşkili ile onman köyleri kal
kındırma, kooperatifleri kurulması hakkında ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Anayasa, 
Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 73 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/583, 2/572, 2/515); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 534, 584 ve 695'e 1, 2 ve 
3 ncü ok); (C. Senatosu 1/188) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972, 
1.11.1972, 4 .6 .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 İ n c i 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 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535,..2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'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) 

http://ge.lir.ler.in
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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 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 Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, 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
mıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S, Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
L/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (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, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
saydı 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 «cinsiler
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, 
UO'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .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 
içişleri, 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 . 6 . 1972) 
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Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343 5e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 197] 
ve 1 . 12 . 1972) 

1.4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Qda,s> 
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 .197] 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporlar] (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . ]2 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları j 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ok) (Da- | 
ğıtraa tarihleri : 12 . 5 . 1072 ve 1 . 12 . 1972) | 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı i 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve- i 
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşmm. Eııtern- ş 
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/lSiî) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta- j 
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'mn 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'm ölüm cezasına çarp- j 
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve j 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : j 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As- j 
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler I 

ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçiei 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, 
246ya 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 Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın ilân 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 412ye -2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 



(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'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 34G'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iTine bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğln, 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 1 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 Mehmetoğln, 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 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hamm'dari 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, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in öiüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/G40) (S. Sayısı : 
510 ve 5.10'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 
Eyüpoğlu 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 nei 
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 İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 



38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı 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 Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu îzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677). (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ye 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nei 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 İşgüzar'ın, 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 Nazıra 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 
' İ/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'ıın, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis-
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yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 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 İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve r'ian 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 bağlanması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kolanda Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma,. Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

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

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun 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 hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 18'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
/.e'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair karnın 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 Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. —• Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılma? 
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 Uzun er ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in. 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yıbnaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve O Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
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kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/640, 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 İçişleri, 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-
fa Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa 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 özeke'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-
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liye ve Plân koiiaisyonlainMtifiii Ster üpedeoa ku
rulu İÖÖ No. lıı Gteçitei Komisyon Karaim .(Ü/8Ö5) 
(S. Sayısı : 8M) (Dağıtma tarihi : 80 . 5 •.. 1973) 

78. — C. Senatosu Ankara tfymi Yiğit KÖfcer 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi

sinden 167 dönüm 5Ö0 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tanm, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

*— 

(Millet Meclisi 121 nci Birleşim) 


