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» — • • • 

I devam ettiğini, kısa zamanda ilçelerle irtibatın 
sağlanacağını, yiyecek ihtiyaçları ile de yaki-
nen alâkadar olunduğunu açıkladı. 

Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu; 1969 yılı 
yatırımlarından bölgesine ayrılan paraya teşek
kür etti ve bundan sonra yapılacak yatırımla-

I rm bölgenin iktisadi ve kültürel sahalarına yö-
I nelmesi, selden tahribata uğnyan Hizan - Tat

van yolunun biran evvel trafiğe açılması iste
ğinde bulundu. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı; Devlet Su 
işleri ve Karayolları Antalya bölgesine dâhil 
bulunan iller arasında İsparta'ya daha çok hiz
met götürüldüğünü, bu yapılırken bölgelerara-
sı denge ve rantabilitenin nazara alınmadığını, 
Korkuteli Barajı inşaatının çok ağır yürüdüğü
nü, Antalya'daki büyük kanalet fabrikasının 
İsparta'ya nakledildiğine ifade ile bu gibi ha-
raketlerin plân fikrini zayıflatacağını, tatbikatı 
güçleştireceğini, iktidarın bu gibi hareketlere 
önayak olmasını istedi. 

Bayındırlık Bakanı Orhan Alp; Antalya Üye
si Mehmet Pırıltı'nın temas ettiği hususları ha
kikatle ilgisi bulunmadığını, İsparta'ya götürü
len hizmetleri istismar etmek istiyenlerin kendi
sine yanlış bilgi verdiklerini, yol yapımının o 
ilin diğer illerle irtibatı nazara alınarak devam 
ettirildiğini söyledi. 

Tabiî üye Vehbi Ersü; Ankara Kolejindeki 
yangın vesilesi ile yangının söndürülmesinde 
sarf ettikleri gayretlerden dolayı, itfaiye teşki
lâtına teşekkürlerini bildirdi, yangın sırasında 
ve sonra yangın mahallinde hiçbir emniyet men
subu göremediğini, bu gibi felâket zamanların
da yağma ve sataşmaları önlemek üzere o yerle
re toplum zabıtasının şevki gerektiğini, yanan 
binanın tamirine Hükümetçe yardım edilmesi lü
zumunu ifade etti. 

Malatya üyesi Hamdi özer; evine gelen ta
nımadığı üç kişinin Devletten olan alacakları
nı tahsil edemediklerini, aynı durumda olan 
başka bir mütaahhidin alacağının adresine gön
derildiğini söyliyerek, istihkaklarının öden- I 
meşini temin ettiği takdirde kendisine on bin ve 
her ay da bin lira vermeyi teklif ettikleri .bun
ların bu ücret ve cesareti bâzı parlömanterler-
den aldığını, borçların ve kredilerin bir nisbet 
dâhilinde seyyanen dağıtılması gerektiğini bil
dirdi,. 

Tasarı 
1. — Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 

huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı-

Başkan; Malatya Üyesi Hamdi özer'e konuş
masında geçen «bu cüret ve cesareti bâzı parlö-
manterlerden aldıkları» yolundaki beyanını tav
zih etmesini istedi ve hatip konuşmasının açık
lanmasını yaptı. 

30 Nisan 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te-
Birleşik Toplantı yapılacağı Umumi Heyetin 
bilgilerine sunuldu. 

Kore Perlâmento Heyetinin memleketimize 
yapmış olduğu ziyarete mukabele maksadiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen, Kore'
ye gidecek Heyete katılacak Cumhuriyet Sena
tosu üyelerine dair Başkanlık tezkeresi okundu 
bilgi edinildi. 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in; millî birlik 
ve bütünlüğümüze aykırı düşen bir kısım faali
yetler hakkında bilgi edinmek üzere Cumhuri
yet Senatosu araştırması açılmasına dair öner
gesi okundu ve içtüzük gereğince muamele ya
pılacağı bildirildi. 

Arsa Ofisi kanun tasarısı ile, 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve 
tasarıların kanunlaşmaları kabul edildi. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; gündemde 
mevcut bâzı mühim kanun tasarılarını görüş
mek üzere Genel Kurulun 30 Nisan 1969 Çar
şamba günü saat 10,00 da toplanmasını istiyen 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

30 Mayıs 1969 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,15 te son 

! verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Zerin Tüzün 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

rılması hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/589; Cumhuriyet Senatosu 1/1008) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

Sadık Artukmaç (Yozgat), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 55 nci Birle
şimi açıyorum. Yoklamaya başlamadan evvel 
muhterem C. H. P. Grupunun bugün toplantı

sı olduğu halde Senatonun toplantısına iştiraki 
öne almaları sebebiyle gruplarına teşekkürleri
mi Riyaset olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
dim. 

(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

efen- BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter 
sayı var, 55 nci Birleşimi açıyorum. Gündemin 
müzakeresine başlıyoruz efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet 3îeclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/607; Cum
huriyet Senatosu 1/1002) (S. Sayısı : 1258) (1) 

BAŞKAN — Gündemle 
var okutuyorum efendim. 

alâkalı bir takrir 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünün 7 sıra numarasında yer alan 23 
Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın tapu işlemleri bakımından büyük önem arz 
eden bir süre uzatılması konusu ile ilgisi yö
nünden diğer bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? Burada. Sa
yın komisyon? Burada. Takrir hakkında söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Takririn öncelik kısmı-

(1) 1258 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... öncelikle konuşulması kabul edilmiş
tir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde müzakere açıyo
rum efendim. Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum, efendim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler ivedilikle görüşülmesi 
talebi vardır, ivedilikle görüşülmesi talebini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir efendim. 
23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin 
o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki 
gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için 
üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayri-
menkullerin mülkiyetinin 2 . 1 . 1971 tarihine 
kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülki
yeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. 
Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek 
yalnız ortak mülkiyet devam eder.» 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler 1 nci 
madde üzerinde söz istiyen sayın üye var mı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun 2 . 1 . 1969 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü madde 
kabul edilmiştir efendim. Tasarının tümü üze
rinde söz istiyen sayın üye? Yok, Tasarıyı tü
mü ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Bu suretle kanun tasarısı kanunlaşmıştır 
efendim. 

2. — Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 
1248) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ilişik 1248 sıra sayılı üç 
maddeden ibaret bulunan kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunda görüşme müddeti 
5 . 5 . 1969 Pazartesi günü sona ereceğinden 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

(1) 1248 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... Buradalar, 
sayın Komisyon?... Buradalar. Takrir üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Takririn öncelik kısmı
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Tasarının öncelikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. efendim,. 

Maddelerin okunup okunmamasının oyları
nıza arz ediyorum efendim. Maddelerin okunma
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelerin okunmaması kabul 
edilmiştir, efendim. Tasarının tümü üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir efendim, ivedilikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi 
okuyoruz. 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 
99 sayıh Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka

nun 
Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ

tının 1951 yılında Cenevre'de yaptığı 34 ncü 
Genel Konferansında kabul edilmiş olan, «Ta
rımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 
sayıh Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ikinci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. Tasarının tümü üzerin
de söz istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümü 
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açık oya arz olunacaktır. Anlaşmanın ihtiva 
ettiği maddelerle birlikte tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.., Kabul edilmiştir. Tasarı açık oylarını
za arz olunacaktır. 110 ncu madde gereğince 
kutular hademeler tarafından dolaştırılacak
tır. Tasarı açık oya arz olunmuştur, efendim. 
Beyaz oy kabulü, yeşil oy tarafsızlığı, kırmızı 
oy reddi tazammun etmektedir efendim. 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/830; 
Cumhuriyet Senatosu 2/265) (S. Sayısı : 
1260) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir takrir var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli San

dığı Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifinin öne
mine binaen gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... Buradalar... 
Sayın Komisyon?... Burada, önerge üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Ren
deci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, Emekli Sandığı Ka
nununun bir maddesinde değişiklik yapan bu ta
sarı evvelki gün dağıtıldı, iki gün oldu dağıtıla-
lı. Şimdi, müddeti ayın 11 nde biten 150 mad
delik kanun tasarısı var elimizde. Senato da ya
rın tatil. Ayın 7 sine kadar toplanması müm
kün değil. Şimdi, bu kadar acele ve müstacel de
ğil bu kanun. Bu sebeplerle elde müddeti bit
mek üzere olan bir kanun var iken ve Cumhuri
yet Senatosu da bugün sırf bu müddeti bitmek 
üzere olan kanunları, müstacel işleri görüşece

ği,) 1260 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ğine göre bu sebeplerden tütün tekel kanun ta
sarısına başlamak üzere bu takririn reddini ri
ca ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci teşekkür ederim 
efendim. Muhterem senatörler, hâtıralarınızı ta
zelemek isterim. Dün Riyaset re'sen yapmış ol
duğu konuşmada, müddeti dolan kanunları naza
rı itibara almak mesuliyeti ile karşı karşıya bu
lunduğunu ifade ederek re'sen bugün saat 
10,00 da toplanılmasını Yüce Senatodan talebet-
miştir. Sayın Rendeci'nin ifade ettikleri veçhile 
tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının müddeti 
ayın 11 inde bitecektir. Fakat, yine dünkü tak
ririmizde sayın komisyon başkanlarının ve Hü
kümetin âmme hizmetini ifa bakımından biran 
evvel çıkmasını istediği ve kısa maddeleri ihti
va eden kanun tasarılarının mevcudiyetini ifa
de etmiştik. Bu sebepten bugün o kanun tasa
rıları üzerinde müzakere etmeyi Başkanlık ola
rak Yüksek Huzurunuza arz etmiştik. Tütün ve 
tütün tekeli kanun tasarısı ise önümüzdeki haf
ta Salı, Çarşamba, Perşembe günleri konuşul
mak üzere âtiye bırakılmıştı, üç gün devam ede
cek olan müzakere müddeti içerisinde bu kanun 
tasarısının çıkacağı kanısı Riyasette mevcut bu
lanmaktadır. O sebepten öncelik ve ivedilik ka
rarlarını kanunların mahiyetlerine göre Riyaset 
ele almıştır, ara ederini. 

Takrir üzerinde Sayın Rendeci konuşmuş 
bulunuyorlar. Takririn öncelik kısmını oyları
nıza arz ediyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... 
Kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi karargir 
clmu'jtur efendim. Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon buradalar. Komisyon raporunun ge
rekçesinin okunup, okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapo
run okunmaması kabul edilmiştir efendim. 

Maddelerin okunup, okunmamasını oylarını
za arz ediyorum. Maddelerin okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelerin okunmaması 
kabul edilmiştir efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, maddeler diyorsunuz, her halde 
esbabı mucibe olsa gerektir, yanlışlık olmasın? 

BAŞKAN — Riyaset yanlışlık yapmadığını 
bundan evvelki muhterem heyete izahatında 
açıklamıştır. Maddelerin heyeti umumiyesi 
okunduktan scnra müzakerelere geçilip ondan 
sonra da tekrar teker teker okunup oya 
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vaz'edilmesi esastır Tüzüğümüze göre. O sebep
ten dolayıdır ki, biz maddelerin teker teker 
okunmasını, onclan sonra müzakereye geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Muhterem Heyeti
niz de teker teker okunmasını reddediyorlar. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, maddelere geçilmesi hususunu reye ko-

. yarsıms, 
BAŞKAN — Muhterem Dikeçligil 72 nci 

maddenin 1 nci fıkrasını okuyunuz, ondan son
ra rica ederim tekrar bu meseleyi müzakere ede
lim. (Doğru, doğru sesleri) 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen Sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, ivedilik teklifini cy'a-
nnıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ier... Kabul edilmiştir efendim. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine 

dair Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) iştirakçiler veya tevdiatçılar 

Polis, komiser yardımcısı, komiser, başko-
miser, emniyet âmiri, emniyet müdürleri ile bu 
ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet 
mensuplarının, 

Hizmetin geçtiği yerler 

Emniyet ve polis meslekinde 

Eklenecek müddetler ay 

3 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... 1 nci madde 
kabul edilmiştir efendim 

Geçici madde — Bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü kapsamına girenlerden halen meslekte 
bulunanların talepleri üzerine, istedikleri süre 
kadar bu memuriyetlerde geçen fiilî hizmet müd

detlerinin her yılı için üçer ay olmak üzere he-
sabedilecek müddet, iştirakçilerin o tarihlerde
ki aylık emekli kesenek ve karşılıkları nazarı 
itibara alınarak, borçlandırılmak suretiyle fiilî 
hizmet müddetlerine eklenir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibetien 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kafbul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir, efendim. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Kanun teklifinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ier... Kabul edilmiştir, efendim. 

Kanun teklifi kanunlaşmıştır efenidim, ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim efendim. 

4. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirİTici 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/483; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1003) (S. Sayısı: 1261) 
(D 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündemle 
ilgili bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler akade
mileri Kanununun 1 nci ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 4 ek madde eklen
mesine dair kanun tasarısı tabedilerek sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasarının 
önemine binaen gelen kâğıtlardan gündeme alı-

(1) 1261 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I nuna eklidir. 
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narak, gündemdeki diğer işlere takdimen, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Sayın Yıldız buyurunuz efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, aslında bu görüşülen hiç
bir tasarının, hiçbir teklifin aleyhinde değilim. 
Tersine kısa zamanda görüşülmesinden yanayım. 
Yalnız bugünkü görüşmelerin şekli Cumhuriyet 
Senatosu için pek de iyi olmıyan bir şekilde ol
duğu için bu önergenin aleyhinde söz aldım. 

Önce bir Danışma Kurulu var, Başkanlık 
Divanı var, gündem hazırlar, gündem şimdi 
önümüzden kaçtı. Böyle bir çalışma olamaz. Açı
lışta. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız duyamadım bu 
sözünüzü lütfen... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Gündem 
önümüzden kaçtı. 

BAŞKAN — Kaçtı mı? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kaçtı. Yok, 
gündem belli olmuyor ki, önerge üzerine, ivedi
lik, öncelikle gündem diye bir şey kalmadı orta
da. Gündemin bu şekilde değiştirilmesini hem 
Başkanlığın çalışması, hem Senatonun çalışması 
ile bağdaştıramıyorum. Bu bakımdan Başkanlık 
Divanı bir gündem hazırlıyor. Danışma Kuru
lumuz var öncelikler, sıralar her ne ise Senato
nun çalışmasını verimli kılacak görüşmeleri yap
tığı halde, şimdi burada çok alemünit bir çalış
ma içine girmiş bulunuyoruz. Bu Senatonun cid
diyeti ile bağdaşır bir durum değildir. Aslında 
daha önce verdiğim bir önergede yürütmenin 
denetimi olmuyor demiştim. Önergenin üzerin
den aşağı - yukarı bir ay geçti, yürütmenin de
netimi olmuyor. Çarşamba günü yürütmenin de
netimine ayrılsın diye önerge vermiştim, bu
günkü çalışma ondan çıktı zaten, arkasından ar
kadaşlar önerge verdiler normal çalışma üç gün 
olsun dediler. Buna da evet dedik. Fakat görü
yoruz M, şimdi gündemde denetimle ilgili çok 
önemli konular, hattâ 70 gün üzerinden geçen, 
75 gün üzerinden geçen olaylarla ilgili önergeler 
hepsi geride kaldı. Anayasamız ve içtüzüğümüz 

onlara büyük öncelik tanıdığı halde. Arkasından 
onüarı yapmadığımız gibi düzenlenmiş önümüze 
gelen gündem de alabora olmuş bulunuyor. Böy
le bir çalışma Cumhuriyet Senatosu için hiç de 
verimli değil. Müzakere edilen kanunlara bakı
yoruz, söz alan da olmuyor. Tasarılar ve teklif
ler üzerinden öyle geçiliyor ki, o halde bunllar 
hiç Genel Kurula gelmesin, kanunlaşsın geçsin. 
Bu kadar ciddî konular alınmıyor, bu konu bu
raya geldiği zaman işte toplantının da sayısını 
Sayın Başkan görüyor. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız teşekkür ederim, 
Yalnız müsaade ederseniz Başkanlık zâtıâlinizin 
ileriye sürdüğü fikirlere karşı görüşünü ifade 
edecektir. 

Önce «gündem önümüzden kaçırılıyor» tâbiri 
hukuk açısından kabili tervicolmıyan bir iddia
dır. Gündem zamanında basılmakta ve sayın 
üyelere zamanında gönderilmektedir. Gündem 
içindeki değişiklikler ise, İçtüzüğün 45, 46 ve 47 
nci maddelerine göre yapılmaktadır ve gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması teklifi İçtüzüğün 70 
nci maddesi icabı olarak yapılmaktadır. Bunla
rın heyeti umumiyesi bir nizam içinde cereyan 
etmesi hasebiyle muhterem heyetinizin almış ol
duğu kararlarla tecelli ve teşekkül eder. Yeni 
durumu lâubalilikle ve alemünit bir tablo olarak 
tasvir etmek hukuka uygun düşmemektedir. 

İkinci iddianıza gelince : Şüphesiz İçtüzüğü
müzün muayyen iki bölümü, Hükümetin denet
lenmesinin ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir. 
Başkanlık Divanının ve Riyasetin gayesi bu top
lantılarla elde mevcudolan kanun tasarı ve tek
liflerini bitirmek suretiyle önümüzdeki haftayı 
ve ondan sonraki haftayı Sayın Yıldız'm da iç
ten talebettiği veçhile bu sorulara, araştırmalara 
tahsis etmeyi gaye ittihaz etmiştir. Bu bakım
dan da Sayın Yıldız'm müsterih olmasını rica 
ederim. Saygılarımı sunarım efendim. 

Takrir üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının gündeme alınması talebini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ta
sarının gündeme alınması kabul olunmuştur 
efendim. 

Öncelikle görüşülmesi talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
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Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir efendim. Maddelerin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Madde
lerin okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelerin okunmaması 
kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

İvedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının ivedilik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 
7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Kanununun birinci ve yirmibirinci maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 

madde eklenmesine dair kanun 
Madde 1. — 7334 sayılı Kanunun 1 ve 21 nci 

maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demileri bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliği haiz 
eğitim, öğretim ve araştırma yapan yüksek de
receli akademik kurumlardır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bir tek 
katma bütçe ile yönetilir. Akademilerin ita âmir
leri, akademi başkanlarıdır. Tahakkuk memur
larını kendileri tâyin eder. Akademilerin bütçe 
hazırlıklarını profesörler kurulları yapar, bütçe 
Temmuz ayının sonuna kadar Millî Eğitim Ba
kanlığına sunulur. 

Madde 21. — Akademi profesörleri, doçent
leri, Devlet memurları için kabul edilmiş olan 
belli çalışma saatlerinde görevlerinin gerektir
diği yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu bilim ve 
ihtisas kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar 
yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğrenci
lere belli kabul saatleri ayırarak onlara gerekli 
sahalarda yardım etmek ve yol göstermekle, 
Profesörler Meclisi Yönetim Kurulu veya Aka-
demilerarası Kurul tarafından kendilerine veri
len işleri görmekle, Akademide kurulacak ko
misyonlarda bulunmakla veya kendilerine veri
lecek başka geçici görevleri yapmakla yüküm
lüdürler. Ancak belli çalışma saatlerinden hafta
da 8 saati aşmamak ve Akademideki görevlerine 
halel vermemek şartiyle, meslekleriyle uygun 
olan bilim ve ihtisaslarına giren serbest işleri 
yapabilirler ve ek görev tazminatını gerektiren 

hizmetlerden başka, 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi esaslarına göre adı geçen maddede ya
zılı görevlerden yalnız birini alabilirler. 

Akademi ve akademilere bağlı kurumlarda, 
fiilî olarak öğretim görevinde bulunan ve 22 nci 
maddeye göre resmî ve özel bir işi bulunmıyan 
öğretim üye ve yardımcılarına aylıkları ile Aka
demi Başkanlığı, Akademi Başkan Yardımcılığı, 
Enstitü Müdürlüğü, Laboratuvar Şefliği gibi 
Akademi içinde alman ücretli yönetim hizmet
lerine ait ek görev tazminatından ve Devrim Ta
rihi dersi veya konferans ücretlerinden başka, 
Akademideki laboratuvar, seminer gibi çalışma
larına karşılık, her ay, 4936 »yılı Üniversiteler 
Kanunu ile ek ve tadillerinde yer alan hüküm
ler dairesinde tazminat verilir. Bu ödemelerde 
28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi öğretim üyeleriyle, İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinde öğretim yapacak nitelik
leri haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci mad
desine göre akademilerde görev alacak olanların 
bu görevlerinden dolayı aylık veya ücret alma
ları esas görevlerine ait tazminatlarına halel ge
tirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü 
ek ve değişiklikleri ile birlikte aynen akademi 
mensupları hakkında da uygulanır. Bu maddede 
sözü geçen organlardan Üniversite Senatosu ye
rine Akademilerarası Kurul, Fakülte Profesörler 
Kurulu yerine Akademi Profesörler Kurulu, Fa
külte Dekanı yerine Akademi Reisi aynı görev
leri yaparlar. Bu hususla ilgili tahsisat akademi
ler bütçesine konulur. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğre
tim üye ve yardımcılarının personel rejimi 4936 
sayılı Kanun ve ek ve tadilleri hükümleri daire
sinde yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarını, kanunim tümüne veya mad
delerine bir muhalefetim yoktur. Kanun vesi
lesiyle akadsmiler hakkındaki bâzı görüşlerimi 
size. hususiyle Bakanlığa arz etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, son yıllarda özel okul
lar dâhil teknik okullar, mühendislik okulları 
öncelik aldı. Bu tabiî bir ihtiyaçtan doğdu. Bun
dan evvel hamle yapan okullar İktisadi ve Ti-
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cari İlimler Akademileri idi. Benim bildiğime 
göre Devlete, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
olan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
bugünkü sayısı istanbul, izmir, Eskişehir, An
kara kıdemine göre olmadı ve Adana olmak üze
re beştir. Sanıyorum, doğrudur, Özel okullarda 
da üç veya dört tane İktisadi ve Ticari İimler 
Akademisi var. Bu bir ihtiyacı karşılamıştır. 
Ham yüksek öğretim yapma ihtiyacına cevap 
vermiştir hem de bilhassa bir uygulama, bir mes
lekî okul olmasından dolayı rağbet görmüştür. 
Ayrıca Ticaret liselerine tek yükselme imkânı 
veren okul olduğu için rağbet görmüştür. Hat
tâ bir tıkanıklığa da meydan vermiştir. Çünkü 
yine bildiğime göre iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri iki kanaldan, iki kaynaktan talebe 
alırlar. Bu kaynaklardan birisi Ticaret Liseleri 
biri de klâsik akademik liselerdir, Son yıllarda 
bâzı vesilelerle öğrendim, Ticaret Lisesi mezun
larına yüksek tahsil imkânı kapalı bir duruma 
girdi. Yani İktisadi ve Ticari ilimler Akademi
lerinin verdiği kontenjan bunlara yetmez hale 
geldi. Bu bakımdan Adana iktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinin açılması isabetli olmuştur. 
Fakat bir endişemi İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademilerinin yetersizliği hakkındaki bir gö
rüşümü huzurunuzda saklamayacağım. Özel okul
lar araştırma Komisyonu vesilesi ile bis Ankara 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademisini tetkik et
mek lüzumunu duyduk. Derinliğine bir tetkik 
yapalım dedik. Eiçbir imkânının yeterli olma
dığını te.sbit ettik. Vakıa bu okul üçüncü ola
rak açılan bir okuldur, kendisi sınıfı içersinde 
bugün oturmuş bir okuldur. Büyük talebe küt
lesi var. Sandığıma göre 8 - 9 bin talebesi 
var. öğretime devam mecburi değil. Kadrosu 
son derece yetersiz. Aşağı - yukarı 4 veya 6 esas 
profesörü var. Bu kadar kalabalık öğrenci küt
lesinin bütün öğretim üyeleri taşıma su ile de
ğirmen döndürmek gibi Hukuk Fakültesinden, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden veya bulunabilen 
yerlerden. Bu büyük bir zaaftır. İstanbul İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kadrosu 
daha yeterli, İzmir'inki hattâ daha yeterli, fa
kat onların da bina kifayetsizliklerini yerinde 
müşahade etmiştik. Bunlara yardım edilmeli
dir. Bunlar takviye edilmelidir. Bu kanunla 
memnuniyetle müşahade ediyoruz ki bilimsel 
özerkliği haiz oluyorlar. İsabetlidir kanaatimce. 
Şu bakımdan isabetlidir, arkadaşlar. Bir mesle

ki rencide mevzuubahs değil. Samimî kanaati
mi arz etmek istiyorum. Ben bu İktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisi talebelerini çok yetersiz 
buluyorum. Mezunlarının derinliği olmıyan in
sanlar olarak yetiştiğini üzüntü ile görüyorum. 
Sanıyorum bu kanaatime bâzı arkadaşlarım da 
iştirak ederler. Onun için imkânlar tanınmalı, 
fakat bu yüksek okullar hakikaten seviyeli tat
bikatçı okul olmasına rağmen, uygulamacı okul 
olmasına rağmen, şimdiye kadar kariyere pek 
önem verilmemesine rağmen daha seviyeli tale
beler yetişmesine imkân verilmelidir. Bunun iki 
imkânı bu kanunla yerine getirilmiş oluyor. Bir 
tanesi bu akademilerin bilimsel özerkliği haiz 
olması isabetlidir, tanınıyor, ikincisi de yük
sek öğretim hayatımızda yine büyük bir prensip 
kararı ile yürürlüğe giren bir madde var. Bun
dan sonraki kanunlarda da bu tekrar edilecek
tir. ilk defa yüksek öğretimde görev almış öğ
retim üyelerine şimdiye kadar üniversitemize ta
nınan personel hakları, özlük hakları tanınmış 
olmaktadır. Yani İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi öğretim üyelerine şimdi bundan sonra 
görüşeceğimiz Yıldız Teknik Okulu öğretim üye
lerine, Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üye
lerine bir madde ile Üniversite Kanununda üni
versite öğretim üyelerine tanınan haklar, özlük 
hakları olduğu gibi tanınmıştır. Kanaatimce 
isabetlidir. Bu yüksek okulların gelişmesine 
imkân verecektir. Bu haklar tanınmalıdır. Hiç
bir aleyhte görüşüm yok. Böyle bir şey savun
mak istemiyorum. Olsa olsa bu bir zaaf doğu
ruyor. Bu zarf üniversiteler bakımından bir 
geri gidişi önler görünmektedir. Bilhassa Ba
kanlığın dikkatini buna çekmek istiyorum. Bu 
hakların yüksek okullara verilmesi isabetli ol
muştur ama bu haklar üniversiteleri geri götürü
cü bir seviyeye varmamalıdır. Şunu demek is
tiyorum gayet açık olarak bugün üniversite re
form taslağı veya üniversite reformu adını vere-
miyeceğimiz bir tasarı Millet Meclisi Plân ve 
Bütçe Komisyonunda son günlerin tartışma ko
nusu olmaktadır. Burada üniversitenin özlük 
hakları bahis konusudur. Bu özlük hakları Millî 
Eğitim Komisyonundan geçtiği halde Plân ve 
Bütçe Komisyonu türlü mülâhazalarla bu özlük 
haklarına iştirak etmemektedir, işte bu nokta
da yüksek öğretimde görev alan öğretim üyele
rini üniversite öğretim üyelerinin özlük hakla
rının tanınmış olması üniversiteyi geriletici 
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bir durum yaratmamalıdır, Bunu Bakanlığın ve I 
sayın üyelerin dikkatine sunmak istiyorum. Za
ten birinci temennimi de arz etmiştim. Bugün 
tekrar ediyorum, iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri bir ihtiyaca bir meslekî uygulama ih
tiyacına cevap vermekle beraber seviyeleri ka
mu oyunda tatminkâr görülmediğini asgari be
nim mügahadelerimin bu istikamette olduğunu 
arz ediyorum. Temenni ederim İd, bu okullar 
daha seviyeli, daha verimli okullar haline gele
bilsinler... Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, teşekkür 
ederim, efendim. Sayın Ergeneli, buyurunuz 
efendim. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; tasarının bu madde
sinde geçen bir fıkra dikkat nazarımı çekti. 
Âmiri itadan ve tahakkuk memurlarından bah
sediyor. Ve diyor la tasarı, tahakkuk memurla
rını akademiler tâyin eder. Hayır arkadaşlar. 
1050 sayılı Genel Muhasebe Kanamı tahakkuk 
memurlarım belirtmiştir, tâyin etmiştir. Bu iti
barla bu yetkiyi akademiye bırakmak 1050 sa
yılı Muhasebei umumiye Kanununa mugayirdir. 
Âmiri itayı göstermiştir. Doğrudur. En büyük 
makam âmiri itadır, Fakat tahakkuk memuru 
da masrafı yapan dairenin en büyük memuru
dur, âmiridir. Bu Muhasebei Umumiye Kanu
nunda mr.sarrah olduğuna göre lalettayin bir 
kâtibe veyahut da bîr mümeyyize veyahut da 
bir raportöre tahakkuk memurluğu sıfatmı isa-
fe etmeye kanunen imkân yoktur. Bayıştayla ile
ride ihtilâfa mahal kalmamak iein bu hükmün 
değiştirilmesi iktiza eder ise de kanunun çık
ması bakımından zapta geçmek suretiyle Sayın 
Bakanın bunu sağlamasını bilhassa temenni ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, teşekkür ede
rim, efendim. 

Sayın Hükümet, sayın komisyon bu hususta 
bir cevabınız var mı efendim? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz hayhay, takdim 
edeceğim efendim. Müsaade ederseniz Hükümet 
konuşsun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Efendim sonra arz ede
yim. I 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 7334 sayılı iktisa
di ve Ticari ilimler Akademileri Kanununda 
yapılan bu tadilâtlar akademi öğreniminde bir 
gelişmenin ve yerinde bir kararın olumlu bir 
neticesi olarak kabul ediyorum. Bu kanun 
akademilerin bir taraftan gelişmesini sağlarken 
en önemli hüküm olarak bilimsel özerkliği ge
tirmiş olması gerçekten övülecek bir hükümdür. 
Diğer taraftan akademilere bir araştırma yap
ma görevi vermesi de en mühim hükümlerden 
birisidir. Ancak temenni ederiz ki bu araştır
ma görevi sadece sözde ve kanunda yazılı bir 
hüküm olarak kalmasın, gerçekten bu konuda, 
bu sahada memleketin iktisadi hayatında eko
nomik kalkınmasında ilgililere ışık tutacak ilmî 
birtakım araştırmaları yapsın ve Türk ekonomi
sinin gelişmesine katkıda bulunabilsin. 

Kanunun yeni getirdiği ve memnun olduğum 
diğer bir konu da akademi mensuplarının, özel
likle öğretim üyelerinin özlük; haklarını diğer 
üniversite mensuplarına kıyasla eşitlik haline 
getirmiş olmasıdır M, bu da bu müesseselerde, 
bu ilim yuvalarında çalışacak olan öğretim üye-
Isrini teşvik bakımından yerinde bir hükümdür. 
Ancak bu hükmü getirirken 21 nci maddenin 
«ancak belirli çalışma saatlerinden haftada sekiz 
saati aşmamak ve akademideki görevlerine ha
lel vermemek gar tiyle meslekleriyle uygun olan 
bilim ve ihtisaslarına giren serbest işleri yapa
bilirler.» cümlesi bu halel gelmemeyi, esas mes
lekleriyle, araştırma ve eğretim görevlerine ha
lel gelmemeyi kim tâyin edecektir? Bunun ileri
de suiistimal edilmesinden endişe ederim. 

Sonra bu hüküm akademi Öğretim üyeleri
nin, profesör, doçent ve diğer okutmanlarının 
özel okullarda da ders almasını sağlıyacak bir 
hüküm olarak konduğunu sanırım. Eğer böy
le bir açık kapı bırakılırsa bu araştırma konu
su, öğretim konusu belki ihmal edilmez, fakat 
akademilere verilen araştırma işi ihmal edilir. 
Ve bu araştırmadan müspet netice beklenemez. 
Çünkü, sekiz saate kadar bir çalışma özel teşeb
büste, diğer piyasada veya özel okullardaki 
akademi mensuplarının çalışması, işlerini özel
likle araştırma konusundaki hattâ zaman zaman 
öğretim konusundaki işlerini aksatabilir. Bel
ki de bir kısım -hiç kimseden ümidetmem- üye-
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lerin bunu bir açık kapı olarak bundan istifa
de etmesini sağlıyacak bir yol olarak kullanmış 
olmasından korkulur. Kanunda, mademki Aka
demiler Kanununda bir değişiklik yapılıyordu, 
ileıidenberi yüksek öğretimde savunulan öğren
cilerin idareye iştirak konusunun da bu kanun
da yer almasını gönül temenni ederdi. Bilhas
sa bu dışta çalışma konusunda özel okullarda da 
ders alabilme imkânını verilip verilmediğinin 
Bayın Bakandan açıklanmasını rica edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca teşekkür ederim 
efendim., Madde üzerinde söz istiyen sayın üye 
yok. Sayın Bakan sorulara cevap vermenizi 
rica ederim efendim. Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
Cumihuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 
bu kanunla getirilen en büyük yenilik akademi
lere tüzel kişilik tanımak ve katma bütçe hak
kını vermektir. Sayın Atmaca'nın ileri sürdüğü 
hususlar, yani bunlara bilimsel özerklik veril
mesi, araştırma hakka tanınması hususları 7334 
sayılı Kanunda esasen var olan hususlardır. Se
kiz saat kendi bilim ve ihtisaslarında serbest 
çalışma hakları da yine eski kanunda mev-
cudolan hususlardır. Bu hususlarda bir yeni
lik getirilmemiştir. Muhterem senatörler, filva
ki ticaret liseleri bugüne kadar akademilerden 
başka bir yüksek öğretim yapma imkânını elde 
edemiyorlardı. Fakat yürürlüğe koyduğumuz 
yönetmelik mucibince bütün meslek ve teknik 
okulu mezunlarına muayyen şartlar dâhilinde 
her türlü üniversiter tahsil imkânı da açılmış 
olduğuna göre bundan böyle ticaret liseleri için 
yalnızca akademilere gitme gibi bir durum ve 
önü kapalılık orta yerden kaldırılmıştır. Ticaret 
Lisesi mezunları da bundan böyle bu yönetmelik 
gereğince icabını yerine getirmeleri şartiyle üni
versitenin her branşında, her fakültesinde öğ
renim yapabileceklerdir. Biz iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademilerinin akademi olarak bu getir
diğimiz tasarı ile daha da ileri seviyede öğre
nim yapabileceğini araştırma ve yayın faaliyet
lerini daha yeterli şekilde yürüteceklerine inan
maktayız. Ama bu hususu kesinlikle belirtmek 
isterim ki, akademiler seviye bakımından Tür
kiye 'de övünülecek bir seviye tutturmuşlardır. 
İlerisi, daima daha ilerisi canı gönülden arzu 
edilen bir husustur fakat Sayın Karavelioğlu 

şöyle bir piyasayı tetkik ederlerse görürler ki, 
müteşebbislerin büyük ekseriyeti akademi me-
zunlarındandır. Ve yine büyük müesseselerin 
yöneticileri işletmecileri akademi mensuplarıdır. 
Bankaların, sigortaların en miMm kilit nokta
larında akademi mezunları yeterlilik ve başarı 
ile vazife görmektedirler. Ama kendilerinin gö
rüşlerini bir temenni olarak kabul edip daha ile
riye gitmeyi tabu olarak seviyeyi daha da yük
seltme gayreti içinde bulunmayı tabiî bir hedef 
olarak kabul etmekteyiz. Bugün akademilerde 
198 profesör vazife görmektedir. Bunların ara
sında muhtelif akademilerde vazife görenler ve
yahut, üniversiteden yararlanılanlar da vardır. 
Genç kuşak da yetişmektedir. Kabul buyuraca
ğınız bu tasarı kanunlaştığı zaman da arkadaş
larımız emin olsunlar ki akademiler bugünden 
daha güçlü olacaklardır. Gerek eğitim ve öğre
tim faaliyetlerini gerek araştırma ve yayın faa
liyetlerini daha yeterlikle daha kudretle yerine 
getirme imkânını elde edeceklerdir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca ederim. Sayın Ergeneli'nin sualine cevap 
verilmedi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Efendim bu hususta bir endişe
miz yoktur. Bu bir tüzel kişiliktir. Âmiri ita
lik tabiî olarak akademi başkanındadır. Onun 
seçeceği tahakkuk memurunun olması dünkü 
tatbikatta da esasen böyledir. 1050 sayılı Ka
nunun âmir hükmü âmiri italıkla tahakkuk me
murluğunun aynı şahısta birleşmemesini âmir
dir. Binaenaleyh, bugünkü getireceğimiz bu 
kanunun 1050 sayılı Kanuna aykırı bir durum 
yaratmıyacağı inancındayız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim efendim. Madde üzerinde söz 
sitiyen sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi okut
tuğumuz şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde tümüy
le kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz 
ve benzerlerinden başka her türlü hukukî işlem
ler yapmaya yetkilidirler. 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine ba
ğışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığın-
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da akademilerin taşınmaz mal edinmeleri halin
de bunlar da adlarına tapu kütüğüne kaydolu
nur. 

Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış-
lıyanların veya vasiyet yapanların koydukları, 
kanuna .göre muteber kayıtlara ve şartlara uyu
lur. 

Ek madde 2. — İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademilerinin gelir kaynakları şunlardır: 

a) Genel bütçeden verilecek ödenekler, 
b) özel idare ve belediyelerce ve başka ku

rumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Akademilerce alınacak hare ve ücretler, 
d) Akademilerde yaptırılacak araştırma ve 

danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş ve ki
şilerden alınacak paralar, 

e) Yayın satış gelirleri, 
f) Akademilerin taşınır ve taşınmaz mal

larının gelirleri, 
g) Bağışlar ve vasiyetler. 
Ek madde 3. — Her akademiye, 100 000 li

raya kadar, bütçelerine kımulacak ödenekler
den döner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayenin, akademiler arasında 
dağıtılması, gerekirse birinden diğerine akta
rılması Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. Dö
ner sermayede çalışan personelin ücretlerinin 
ödeme sekli, alım, satım, sarf usulleri, diğer 
muameleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki 
işlemler özel yönetmelikte belirtilir. 

Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren üç ay içinde Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlıkları ile Devlet Personel Daire
since birlikte hazırlanır. 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve 
sair ayniyat kayıt, mu'hafaza ve hesap işlemle
rinde Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay için
de döner sermayenin bilançosu ile gelir ve gider 
belgeleri Sayıştayın inceleme ve denetimi için 
hazır bulundurulur. 

Ek madde 4. — Döner sermayenin hesap yı
lı malî yıldır. Bu sermayenin işlemleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler 2 nci mad
de ve ona bağlı ek madde 1, ek madde 2, ek mad
de 3, ek madde 4 üzerinde müzakere açıyorum. 

j Söz istiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi okunan 
haliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendini. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü mad
de de kabul edilmiştir efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. Kanun tasarısını tümüyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. Kanun tasarı
sı açık oylarınıza arz olunacaktır. 

Kutular hademeler tarafından dolaştırılacak
tır. Beyaz oy kabul, kırmızı oy red, yeşil oy çe-
kinserliği ifade edecektir, arz olunur. 

5. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakülte
si» adı altında Ege Üniversitesine katılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Bîeclisi 1/622; Cumhuriyet Senatosu 
1/1004) (S. Sayısı : 1262) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir takrir var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa, 
izmir iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

nin iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi adı 
altında Ege üniversitesine katılması hakkında 
kanun tasarısı tab edilerek sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Tasarının önemine binaen ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

(1) 1262 sıra sayılı basma yazı tutanağın 
sonundadır. 
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BAŞKAN — Hükümet burada, komisyon 
burada. Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Önergede talebedilen gündeme alınması 
keyfiyetini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Gündeme alınması kabul 
olunmuştur efendim. 

Öncelik talebini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının öncelik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Gerekçenin okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Maddelerin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Maddelerin okunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delerin okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Sayın Karavelioğlu, buyurunuz efen
dim. 

Muhterem senatörler, 1262 sıra sayılı Kanu-
nv.n BO'k oylama^nda oyunu kullanmamış sayın 
üye?... Bir sayın üye var. Sayın Isıtan 
oynmı kullandıktrıı sonra oylama muamelesi 
bitmiştir efendim. 

Sayın Karavelioğlu, buyurunuz. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Sayın arkadaşlarım, kanunların son güne yığıl
mış olmasından dolayı grupun görevlisi olarak 
bir kaç defa huzurunuzda olacağım. Ümit ede
rim ki ortaya koyduğum görüşlerle sizleri sık
mam. 

Bu toarınm mahiyeti şudur, izmir'de bir 
İktiıadi ve Ticari ilimler Akademisi var, Bu ta
sarı ile bu akadsmi Ege Üniversitesinin bünye
si içerisine alınmaktadır, isabetlidir doğrudur. 
Bu isabet ve doğruluk izmir için muteberdir. 
Bunun aksini savunacağım. 

Bu tasarıya muhalif olmamakla beraber bir gö
rüşümü ortaya koymak zorundayım. Sayın arka
daşlarım, bilirsiniz ki batı eğitim sisteminde 
eğitim kademeleri yükselirken yüksek öğretime 
doğru geçiş yüksek okullardan geçmiştir. İlk
okullar veya halk okulları, orta öğretim orta 
öğretimin bir kısmı akademik bir kısmı klâsik 
liseler, bir kısmı meslekî ve teknik öğretim ağır
lık merkezini almak üzere yüksek öğretim okul 
halinde teşekkül etmiştir. Ondan sonra ihtiyaç 

doğdukça üniversiteler açılmıştır. Üniversitelere 
ihtiyaç şuradan olmuştur. Araştırma, akademik 
tartışma, bilimsel çalışma, bilimsel yayın yani 
genişliğine bir bir incelemeye ihtiyaç duyduk
ça milletler milletlerin kültür seviyeleri yüksel
dikçe üniversiteler açılmıştır. Bu kademeden 
evvel mutlaka yüksek okullardan geçilmiştir. 
Bu da tabiîdir. Çünkü yüksek okullar uygula
macı, pratisyen yetiştiren okullardır, hayata dö
nük okullardır, ihtiyaç daha fazla olan okullar
dır. Bunların sayıları daha fazla olmalı, kültür 
seviyesi geliştikçe üniversitelerde açılmalıdır. 
Bu yoldan geçilmiştir normal olan sosyal kanun 
da budur. 

Alman eğitim sistemini inceledim, bu böyle. 
Böyle olmuştur bugün de hatta böyle. Yani Al-
manya'daki üniversitelerin sayısı veya üniver
sitelerin kapasitesi yüksek okullardaki kapasi
teden çok daha azdır. Pramit yerindedir. Meş
hur terimimizle pramit yerindedir. Parlâmento 
üyesi olarak bir vesileyle Rusya'yı ziyaret etti
ğimiz zaman tetkik ettim, Taşkent'te 39 tane 
yüksek meslekî ve teknik okul vardı, bir tek 
üniversite var. 39 tane meslekî ve teknik yük
sek okul bir tek üniversite. Hattâ Bakü'de de 
öyle idi. Şunu demek istiyorum, izmir Üniver
sitesinin hacmi ve kapasitesi bu katılmayla bi
raz daha genişliy e çektir.. Bu katılma, akademi
nin seviyesini biraz daha yükseltecektir, izmir 
için doğrudur. Fakat Türkiye için doğru de
ğildir. Çünkü insan gücü plânlamasını tetkik 
buyuran arkadaşlarım bilirler ki, bizde meslekî 
ve teknik öğretiminin her kademesinde perso
nele ihtiyaç vardır. Sosyal konularda bu ihti
yaç ihmal edilebilir ölçüdedir, azdır fakat da
ha çok teknik ve meslekî konularda bu ihtiyaç 
son derece fazladır. 

Bir başka, argüman, üniversiteler yüksek 
okullardan daha az verimli olan yerlerdir. Ta
lebe mezuniyeti bakımından ve Millî Eğitim 
verimi bakımından. Yüksek okullar okul disip
lini içinde çalışan daha çok verimli olan yer
lerdir. Akademik yayılma yüksek okullarda 
daha dar tutulur. Uygulamaktaki derin
lik yüksek okullarda daha fazla tu
tulur. Sanıyorum ki, bugünkü bünyemiz 
beş yıllık plânın insangücü plânlamasın
da tesbit edildiği gibi daha çok uygulamacıya 
ihtiyaç gösterir. Ve acilen ihtiyaç gösterir, kı
sa vâdeda ihtiyaç gösterir. Yine başka bir ar-
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güman; üniversiteler pahalı tesislerdir. Biraz 
ucuz tesislere ihtiyaç vardır, daha verimli te
sislere ihtiyaç vardır. Onun için bilhassa mes
lekî ve teknik öğretimde mühendislik, mimar
lık konularında yüksek okullara daha çok ön
celik vermek lâzım. Onları açmak daha kolay
dır. Bugün çok şükür onların laboratuvarları-
na, öğretim üyelerine yer bakımından tesislere 
kavuşmak ve onları sağlamak daha kolaydır. 

Millî Eğitim Bakanlığı insangücü plânlama
sının muhataplarından başlıcasıdır. Biridir. So
rumlu bir organdır. Son yıllarda bilirsiniz ki, 
arkadaşlar hep üniversite ve fakülte açıyoruz. 
Bunda daha dikkatli olmak fakat yüksek öğ
retim, akademi, okul gibi tesisleri daha çoğalt
mak daha yaygın hale getirmek lâzım. Arz et
tiğim gibi; idamesi, tesisi, vücuda getirilmesi 
daha kolaydır. Bu görüşümü arz etmiş oluyo
rum. Ama olgun bir hale gelmiş olan, verimli 
bir hale gelmiş olan İzmir İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisinin üniversiteye katılmasın
da bir bütünlük görüyorum. Bunda bir mah
zur görmüyorum. Teşekkür eder, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu teşekkür 
ederini efendim. 

Muhterem senatörler, tarımda asgari ücret 
tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısına 103 sayın 
üye iştirak etmiş 103 kabul oy ile tasarı ka
nunlaşmıştır. Arz ederim. 

Sayın Atmaca buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Yüksek Senatomuzun ay
nı oturumunda bir taraftan İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademilerine tüzel kişilik verirken he
men arkasından bu akademilerden birisinin 
üniversiteye bağlanma kararının ve kanunun 
çıkarılması zannımca bir çelişmedir. Çünkü bir 
yüksek okulun oturmuş, tarihî gelişimi içinde 
hakikaten büyük görevler yapmış izmir Ticari 
İlimler Akademisinin verimli çalışması göz 
önünde bulundurularak bunun üniversiteye 
bağlanması yerine Ege Üniversitesinin kendi 
bünyesi içinde yeniden bir iktisat Fakültesi 
açmasının daha yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Zira lise ve meslekî okullarımızdan her sene 
mezun olanların yüksek öğretim ihtiyaçlarını 
karşılamadığımız meydandadır. Bunları karşılı-

| yabilmek için kurulmuş ve hakikaten tarihî ge
lişimi içinde büyük vazifeler yapmış bir mües-

j seseyi üniversitenin bir fakültesi haline getir-
mektense, üniversitede yeni fakülte açmak su
retiyle yüksek öğrenim kapasitesini daraltma
manın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Grer-
çi izmir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
bir fakülte olmaya lâyık çalışmalar yapmıştır, 
yapmaktadır. Ancak benim endişem akademik 
liselerle, ticaret liselerinden mezun olanların 
her sene yüksek öğrenim ihtiyaçlarını karşıla
makta çektiğimiz güçlüğe yeni bir imkân kat
maması bakımındandır. Diğer taraftan ticaret 
lisesi mezunları akademilere % 50 oranında 
alınmaktaydı. Şimdi fakülte olunca vaktiyle 
ticaret liseleri 5 iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisine girebilme imkânını bulurken bu sefer 
4 müesseseye gidebilme imkânını bulmuş ola
caklardır. Daralmadır. Gerçi Sayın Bakan "bi
raz evvelki, konuştuğumuz kanunda meslekî 
okullar mezunlarının da üniversitelere girmele
ri için imkân hazırlandığını buyurdular. Bunu 
memnun olunacak ve yıllardır arzu ettiğimiz 
bir işin tahakkuk safhasına girmiş olması dola-
yısiyle memnuniyetle karşılarız. Teşekkür ede
riz. Ancak bugünkü programlar ve müfredat 
eşitsizliği dolayısiyle lise mezunlariyle meslekî 
okullar mezunlarının aynı şartlar ve imkânlar 
içerisinde girecekleri olgunluk ve üniversite 
imtihanlarında başarıları elbette ki, haklı ola
rak çok düşük olacaktır. Çünkü bir ticaret li
sesinin bir sanat enstitüsünün bir yapı ensti
tüsünün, bir kız enstitüsünün müfredatiyle bir 
akademik öğrenim hazırlığı mahiyetinde olan 
lisenin öğretimi arasında, müfredatı arasında 
büyük farklar var. Bu farklar giderilmeden 
çocuklara bu dersler gösterilmeden işte üni
versite kapısını açıyorum, kazanırsan girecek
sin demek onlara fazla bir imkân sağlamış ol
mak anlamına gelemez. Evvelemirde bu genç
leri imtihana giriş şartlarında eşitliği sağla
mak mecburiyeti karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bakımdan bunu kanunun yerinde olduğunu ka
bul etmekle beraber birtakım yüksek öğrenim-

I de ticaret liseleri aleyhine bir kısıntı sağlama
sı bakımından Ege üniversitesine bağlı yeni 

I bir fakülte kurulmasının ve oturmuş hakikaten 
I büyük emek sarfı ile meydana gelmiş değerli 
I öğretim üyelerinin içinde başarılı ve olumlu 
I çp.lrşînaîan ile Türk gençlerine hizmet eden bir 
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müessesenin devam etmesini daha uygun bulu
rum. Takdir Yüce Heyetinizindir, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, gerek Karavelioğlu'nu ve Atmaca arkadaş
larımızı dinledim. Karavelioğlu arkadaşıma 
hak verdim. Çünkü ben de haddizatında ikti
sadi ve Ticari ilimler Akademisi İzmir'de var 
ve faydalı olarak çalışmıştır, bugüne kadar, 
eğer üniversite olmamış olsaydı bu iktisadi Ti
cari ilimler Akademisinin izmir Üniversitesi
ne katılmasına taraftar olmazdım. Bir bölge
de eğer üniversite varsa haddizatında yüksek 
okullar ona bir ektir ve üniversite o vazifeyi 
görüyor. Esas yüksek okullar üniversite bulun-
mıyan yerlerde açılır ve açılması lâzım arka
daşımın dediği gibi. Tabi sonradan kanun ge
lecek o zaman fikrimizi söyliyeceğiz. Mademki 
B^e Üniversitesi vardır, o halde İktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisinin bir kadrosu var
dır. bu kadrosu ile beraber üniversiteye inkılâ-
b3tmesi, yani katılması yerinde olur. Arkada
şımın yenisinin açılmasını söylediler, elbette 
birada yetişmiş profesörler, hocalar vardır. 
Bu profesörlerin yetişmesi kolay değildir, öğ
retim elemanının. Yetişmiştir, üniversite kad
rosu hem öğrencisi ile hem de öğretmenleri ile 
okutmanları ile bir kadro kazanıyor, Ege Üni
versitesi de gelişmiş oluyor, gelişecektir. Bir 
nokta var arkadaşımız temas etti, ticaret lise
lilerinin alınması cidden iktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisine ticaret liseleri mezunları 
alındı ve bu akademilerin en güzel tarafı, ha
yatta muvaffak olın/orlarsa çıkanları, Ticaret 
T-ıisasi mezunlarının alınmasıdır. Ticaret lisesi 
mezonları, yazın da yine tüccarların yanında 
işte çalışır, lise mezunları gibi değildir, defter 
tutar. Babasının filân yanında çalışır. Hem ha
yati tecrübeleri de fazladır, iktisadi ve Ticari 
tümler Akademisine piren gençlerin hayatta 
Millî Eşitim Bakanının söylediği gibi en çok 
muvaffak olanları vs devlet dairelerinde vazi
fe görenleri lise mezunları olup da akademile
re girenler değil ticaret lisesi mezunu olup da 
girenlerdir. Bu istatistiklerle tesbit edilebilir, 
malûmdur. Ben suna temas etmek isterim ki, 
bu kanun görüşülecek Senatodan geçecek, ikti

sadi ve Ticari ilimler Akademisi mezunu genç
leri aralarında değil de bazen tesadüf dolmuş
larda, otobüslerde veyahut yolda giderken on
ların konuşmalarına kulak vermek lâzım, on
lar o zaman samimî konuşurlar. Bu samimî 
konuşmalarında Ankara'da şahidoldum ki, 
gençler dert yanıyordu birbirine, Boykot da 
vardı o zaman. Çok nazari okuduklarını tat
bikî olmadıklarını derslerinin söylediler. Bu, 
bir hakikattir. Şimdi gençlerin buhranı bu. 
Okulu bitirdikten sonra hayata atılıyorlar, ha
yata atıldıktan sonra vazife aldıkları vakit bir
denbire tatbikatla karşılaşıyorlar, tatbikatta 
çok güçlük çekiyorlar, bocalıyorlar. Artık on
lar öğrenmiş oldukları ilimlerinin hayatta işe 
yaramasını, yani tatbikatta kendilerine yar
dımcı olmasını da istiyorlar, iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi bir tatbiki tarafları var, de
diğim gibi. Şimdi lise mezunu alacaktır, tah
min ediyorum ki, Ticaret Lisesi mezunlarını 
üniversiteye almıyacaktır. Üniversite hocaları
mızın bu meselelerin üzerinde durmaları lâzım
dır. Eğer mühendis okulları, şimdi kanunu ge
lecek, muvaffak oluyorsa, tulumu giyiyorsa 
odların da sebepleri var, kim giriyor oraya? 
Onun eleştirmesini orada o zaman yapacağız. 

Millî Eğitim Bakanlığı tahmin ediyorum 
ki, ticaret liselerinin, yani meslekî okulların 
üniversiteye girerken müfredat programların
da değişiklik yapıyor. Nitekim teknik öğretim 
yapmaktadır. Yapmadığı takdirde olmıyacak-
tır. Üc seneyi dört seneye çıkaracaktır bunun 
ayarlamasını yapacaktır, arkadaşımızın bunda 
bir tereddüdü olmasın. Çünkü denge böyle 
^^a-Tiır. Bunun dışında denge sağlanmaz. 
Dediğimiz gibi eğer üç sene ile sanat enstitü
lerini, meslek okullarını bırakacak olursak za
ten yığın birtakım tatbikat ağır dersler görü
yorlar, bu ağır derslerin altında diğer formas
yonu almadan üniversite imtihanlarını kazan-
ınıyacaklardır. Türkiye'nin maarifinde en bü
yük yenilik, en büyük yenilik Türk maarifin-
deki kast teşkilâtının kalkması olacaktır, za
ten. Bu meslekî okullar kabiliyetlerine göre 
üniversiteye girdiği gün sahalarında, dalların
da hakiki kabiliyetler temayüz edecektir, geli
şecektir, Türkiye maarifinde. Cumhuriyetten 
bugüne kadar işleyiş tarzı normal değildir, bu 
ballımdan bunu kabul etmek lâzım, iki mües
sese kapılarını açmıştır, mühendislik okulları, 
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teknik mühendislik okulları bunları tebrik et
mek lâzımdır bir de iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisi öbürleri klâsik çalışmışlardır, çün
kü hocalarımız liseden yetiştirdikleri için, pro-
fesör oldukları için, liseden geldikleri için ne
dense buraya karşı bir şey duymuşlardır. Bir 
memleket düşününüz, ziraat lisesinde okuyorsu
nuz, çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz, tarlada elle
riniz nasır bağlıyor, Ziraat Fakültesine giremi
yor. Olmaz, bu dünyanın hiçbir yerinde. Tatbiki 
olmuyor o vakit. O bakımdan bu akademiler, ya
ni iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin fonk
siyonunu ifa etmişler, meslek mezununu almış
lardır yüksek mühendislik okullarına, tebrike 
şayandır. Bizim Türkiye'mizdeki eğitim sistemi
nin öncüleridir bunlar. Tatbikatçı oluyor, bura
dan çıkanlar da, Üniversiteye kaydoluyorlar. 
Gönlümüz arzu ediyor çünkü üniversite vardır, 
üniversite olmasaydı biz de karşısında olacak
tık. Arkadaşımızın dediği gibi inşallah bu tat-
bikatçılığını devam ettirirler. Oraya da kay
dolmasının sebepleri vardır, çünkü maalesef ka
nunu geliyor, düzeliyor. Şimdiye kadar bura
daki çalışan hocalara hak verilmemiştir, olduğu 
gibi kalmıştır. Doçent olma, profesör olma di
ğer haklar verilmemiştir. Üniversitedeki pro
fesörlere, öğretim üyelerine verilen haklar bu
radaki öğretim üyelerine verilmemiştir. Onun 
için belki kendileri de geçmek istemişlerdir, 
geçmeleri de doğrudur, kanun yerindedir, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Ertuğ, buyurunuz efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın Senatör Atmaca'nın 
ileri sürdüğü bir görüşe değinmek için söz al
mış bulunuyorum, haklı olarak bir endişe izhar 
ettiler. Bunun tereddütlerini ve bu endişeyi 
izale etmeye çalışacağım. Kendi gücümle. 

Buyurdular ki, biraz önce ticari ilimler aka
demilerine ait bir tasarı geçti ve şimdi de Tica
ri İlimler Akademisinin birisini biz üniversiteye 
bağlıyoruz, bağımsızlık bakımdan bu iki fikir 
arasında tezat vardır. Bu hususun böyle olma
dığını ifade etmek istiyorum. Çünkü temenni 
ederiz ki, bütün akademiler ticari ilimleri aka
demileri bulundukları yerlerde üniversite ol
sun da onlar da üniversiteye bağlansın. Neden? 

I Ticari ilimler Akademisinde tetkik buyurulur-
sa göürle çektir ki, bugün bizden geçen kanun
da da aynı şey vardır, muhtariyet sadece ilmî 
muhtariyettir. İdari muhtariyet kısıtlıdır. Ba
kanlığın tasarrufu altındadır. Halbuki üniver
sitelerde, üniversitenin bir fakültesinde muhta
riyet, yani ilmî muhtariyete ilâveten bir de 
idari muhtariyet vardır. Binaenaleyh çelişme 
olmaması gerekir kanısındayım. Bilâkis akade
milerin idari muhtariyetini kazanması gibi bir 

I hamle vardır. Binaenaleyh başka bir merhale 
geçirmiş olur ve yine demin arz ettiğim gibi 

I temenni olunur ki, Ticari ilimler Akademileri
nin bulunduğu yerlerde üniversite varsa, aka
demiler birer fakülte haline gelsin. Esasen yük
sek okullar dünyanın her tarafında müstakil 
üniversitelerin çekirdeği, başlangıcıdır. Bina
enaleyh, bizde de akademilerin bugün geçen ve 
yine biraz sonra geçecek olan akademiler, yük
sek mühendislik okulları veyahut Devlet mü
hendislik okulları hakkındaki kanunda da bir 
merhale aşılmaktadır. Bilhassa akademik ve il
mî bağımsızlığa kavuşan * müesseseler öğretim 
üyesi yetiştirme bakımından ve akademik uz
manların da bu müesseseye verilmiş olması do-
layısiyle öğretim üyesi yetiştirme bakımından 
gelecek üniversitelerimize ve fakültelerimize 
çekirdek teşkil edecektir. 

Bilmem ki, Sayın Atmaca'nın endişelerini 
izale edebildim mi?. Bu bakımdan bendeniz bu 
kanunu gayet faydalı ve hayırlı 'bulmaktayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ertuğ teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

I Başkan, ben söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Arkadaşların 
konuşmasından sonra maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hay, hay. Sayın öztürkçine 
buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu tasan 
bendenize Allah rahmet eylesin bir Maarif Ve
kilinin; «Şu okullar olmasa, dünyada en iyi iş 

I Maarif Vekilliğidir.» sözünü hatırladım, isti-
I yor ki, Hükümet kendi idaresi altında bulunan 
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bir akademiyi bir ferahlıkla ve bir gönül rıza
sı ile üniversiteye devrediyor ve bu suretle 
oradaki İzmir iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin yükü üzerimden hafiflesin diyor. 
Ben, açıkça ifade ediyorum M, bu tasarıya kır
mızı oy vereceğim. Neden? 

Evvelâ ticaret lisesinden mezun olan binler
ce yavrularımız akademiye girme imkânına 
malik olduğu bütün hak ve hukuktan uzakta 
kalacak. Sayın Vekilimiz buyurdular, meslek 
okullarından mezun olanlar da gerektiği tak
dirde üniversiteye girecektir. Doğrudur. Ama 
imtihan var, puan durumu var. Bu talebeler li
se mezunları ile beraber aynı imtihana girdi
ği zamanda, puan durumunu tutturamıyacak-
tır. Misali açık; Yıldız Yüksek Teknik Okulu
na girecek olan sanat enstitüsü mezunlarına 
muayyen bir kontenjan ve puan durumu tanın
masına rağmen, eğer bu puan durumu tanın
mamış olsa bugün yüksek teknik okullarına 
imtihanla girip de normal puan içerisinde gi
recek sanat enstitüsü mezunlarının adedi çok 
az olduğu içindir ki, bu okullardan mezun 
olanlara bir kontenjan hakkı tanınmış. Şimdi 
ticaret lisesinden mezun olan bir yavrumuz, 
bu kontenjan hakkına dayanarak girecek ama, 
burası fakülte olduğu zaman da bütün bu im
kânlar kapanacak. Feki, bu yavru İzmir'de ne
reye gidecek? Gerekçeyi okuyoruz, gerekçe esa
sa uygun değil. Ne diyor? «Bilimsel özerkliğin 
yanında muhtar bir müessese içinde ilmi inki
şaf için daha müsait bir ortama kavuşacaktır.» 
diyor. Halbuki, 7734 sayılı Kanun var. Bu ka
nun ile akademilerin ne şekilde yürütüleceği 
ve bunların programları, üniversite seviyesinde 
ve ayarında olduğu halde, acaba burada yeti
şecek ilmi inkişaf ne olacaktır. Devam ediyor 
gerekçede; «... Ekonomik, sosyal ve kültürel 
faydalar sağlıyacak.» Sosyal fayda sağlamaz. 
Çünkü, sağlanacak sosyal faydada, ticaret lise
sinden mezun olan çocukların bu okula gitmek 
imkânları kapandıktan sonra bunun sağlana
cak sosyal durumu nerede? Ve bu çocuklar bu 
haktan mahrum kaldığı müddetçe bunların in
kişaf durumları olamayacağına göre, ekono
mik faydası ne olacaktır? Kültürel faydaları 
diyor. Kültürel faydalara bendeniz inanmamak
tayım. Çünkü, elimizde 7734 sayılı Kanun mev
cuttur. Burada da her türlü ilmî arastrımalar 
yapılmaktadır. Buradaki bir asistan üniversite

de ne ise, aynı statülere tâbidir. Doçent ola
bilmesi için neler lâzım ise, aynı hususlar mev
cuttur. Asistanlık süresi, doktora kurları, tez 
ve sınav denemeleri, doçentlik tezleri ve do
çentlik imtihanları, kollogyum, tebliğ ve dene
me dersleri aynı bu akademide mevcudolduğu-
na göre, acaba burada sağlanacak sosyal, eko
nomik durum ne olacak? Bence bu taşanımı 
çok özür diliyeceğim, binlerce ticaret lisesin
den mezun olan yavrularımızın açıkta kalması
nı sağlıyacaktır. İmtihana girdiği zamanda bun
lar lise talebeleri ile aynı puanı tutturma im
kânları bulunmıyacaktır. Bu durum karşısında 
ben bu tasarıyı Hükümetin tasarısı olmasına 
rağmen, iktisadi ve sosyal bir hamle yaratma
dığı için üzüntü ile kırmızı oy vereceğimi Yü
ce Senatoya arz eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine teşekkür 
ederim. 

Başka söz istiyen sayın üye? Buyurun Sa
yın Kor. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, Se
natonun değerli üyeleri, izmir iktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanması ve iktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi adı altında faaliyet göstermesinin lüzu
muna, uygunluğuna, kabili tatbik bulunduğu
na hem Ege Üniversitesindeki, hem de iktisadi 
ve Ticari ilimler Akademisi ve hem de Ege 
halkı inanmış bulunmaktadır. Bunda Ege Üni
versitesinin ve akademinin müşterek menfaat
leri olduğu gibi, Ege'nin büyük ihtiyacı ve 
Türkiye'nin genel eğitim program ve plânında 
sağlıyacağı faydaların yanında, Ege Üniversi
tesi de bir sosyal bilimler bölümüne sahibolu-
yor. Ve akademi de Ege üniversitesinin bir 
parçası olarak bilimsel özerkliğinin yanında; 
muhtar bir müessese içinde geniş bir ilmî inki
şafa kavuşmuş olacaktır. Esasen, uzun yıllar
dan beri bu müessesenin Ege Üniversitesine 
bağlanması ve bölgenin bütün ilim çevreleri ile 
kamu oyuna ve Ege'nin bütün halkı ile birlik
te uzun müddetten beri bu bölgenin inkişafı 
için halk bunu istemektedir. Ve hem de mem
leketimiz, hem de Ege bölgesinin büyük ihti
yacı ve aynı zamanda devletimizin iktisadi re
fahının biran evvel topluca, tek bir elden sağ-
lanması da bu program ve plâna uygunluğu 
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bakımından lüzumludur, lâzımdır ve Ege'de 
bunu istemektedir. Kanunun kabul buyurul-
masını bütün senatör arkadaşlarımdan diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kor, teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem senatörler, 1261 sıra sayılı kanun 
tasarısının açık oylamasına iştirak etmemiş sa
yın üye var mı efendim?.. Oylama muamelesi 
bitmiştir, efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurunuz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, sözlerime Sayın Öztürk-
çine'nin tenkidleriyle bağlıyacağım. Sayın Öz-
türkçine'nin görüşüne iştirak etmiye imkân 
yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı bir müeesseseyi 
üniversiteye devretmekle sorumluluktan ka-
çmamaz. Türk Millî Eğitimi bir bütündür, Mil
lî Eğitim Bakanlığı olarak, Hükümet olarak, 
Parlâmentolar olarak üniversiteden aynı şe
kilde bir akademi Bakanlığa bağlı müesseseler 
gibi sorumluyuz. Binaenaleyh, biz devretmekle 
hizmetten kaçmak değil, hizmeti daha mükem
mel yapmak inancındayız. 

Sayın Karavelioğlu'nun ve Sayın Dikeeligil'-
in görüşlerine Bakanlıkça aynen iştirak edil
mektedir. Yani, şunu arz etmek istiyorum ki, 
Türkiye'de yüksek öğretim muayyen bölgelerde 
üniversitelerin ulaşamadığı yerlerde okul tar
zında kurulur, sonra Türk Millî Eğitimine göre 
akademiler tarzında inkişaf eder ve nihayet 
orada bir üniversite kurulmuşsa, o yüksek okul 
veya akademi üniversiteye katılmak imkânına 
sahibolursa bu katılınır. Başka ifade ile, Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak imkân olan ölçüde yük
sek öğrenimin üniversiteler içinde cereyanının 
lehindeyiz. Tatbikat bakımından eğer fakülte 
tahsili dışında daha çok tatbikata müteveccih 
bir ihtiyaç duyulursa üniversiteler bunu fakül
teler yanında üniversitelere bağlı yüksek okul
lar açmak suretiyle devam ettirirler. 

Binaenaleyh, yaptığımız tamamen ilmîdir ve 
memleket yüksek tahsilinin icaplarına uygun
dur, bir. 

İkincisi, bunda Sayın Atmaca'mn dediği gi
bi zerrece çelişme yoktur. Bir yandan tarihî bir 
kuruluşu olan Yüksek İktisat ve Ticaret mekte-
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bi zaman içinde 7334 sayılı Kanunla akademi 
haline ifrağ olunmuş, bugün de yüksek tasvip-
lerinizlee daha bir hamle yaparak katma bütçe 
ve tüzel kişiliğe sahibolmuştur. 

Bunun dışında biz yine plânın icapları için
deyiz. İnsan gücü ihtiyacımızı plân hedeflerini 
uygun olarak inkişaf ettirmeye mecburuz. Yok
sa Sayın Atmaca'nın dediği gibi eski zamanların 
hatası içinde genç dışarıda 'kalmasın diye lâbo-
ratuvar istemiyen, atelye istemiyen sahalara ço
cukları doldurmuk suretiyle yarın Türkiye yük
sek öğreniminde ve iş hayatında problemler ya
ratacak bir durumun içine girmemekteyiz. 

Binaenaleyh, Türkiye'de iktisadi ve ticari 
alanda, ilimler alanında ihtiyaç nisbeti bellidir. 
Böyle bir durum içinde bir yanda İzmir'de İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademisi aşağı yukarı 
1 000 öğrenci alacak, öğretim üyeleri mevcudo-
lacak, plânımızın ve hedefimizin ihtiyacı bulun-
mıyan bir dalda tekrar bir fakülte kurulacak, 
orada birtakım masraflar ihtiyar edilecek, yeni
den öğretim üyeleri yetiştirilecek, ihtiyaç olmı-
yan nisbette muayyen dalda öğrenci miktarı 
artırılacak, bunun plânlı bir gidişle yüksek öğ
renimin plânlaması ile zerrece ilgisi yoktur. 

İşte, bu meseleleri dikkate alan Bakanlığı
mız ve biraz evvel Sayın Kırlı'nm da belirttiği 
gibi bütün Ege'nin ihtiyacı, Ege'nin arzusu ve 
üniversitenin arzusu, akademinin arzusu olarak 
çek güzel bir anlayış içinde İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisini üniversitenin içine, onun 
bir fakültesi olarak katmış olmak tasarısını 
yüksek huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
Bunu kabul buyurduğunuz takdirde hem yük
sek öğrenimle yararlı ve gerekli bir işlem yapıl
mış olacaktır, hem de aynı dalda iki müessese 
kurmak gibi öğretim maddi israfa gidilmiyeoek 
ve ihtiyacın dışında insan gücü yetiştirilmek 
durumu da önlenmiş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbiki tarzda me
selelerin de cereyanına gerek akademilerin bün
yesinde, gerek yeni katılman fakülte olarak Ego 
Üniversitesi bünyesinde devam edilecektir. 
Staj mecburiyeti vardır, bâzı dersler tatbikîdir. 
Bu bakımdan gerekli nitelikle insan gücü ye
tiştirilmeye devam edilecektir. 

Arkadaşlarımın binlerce ticaret lisesi mezu
nu açıkta kalacak gibi rakamları hayal mahsu
lüdür. Çünkü, zaten alman öğrenci adedleri 
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500 ile 600 ile bir akademide bağlı olduğuna 
göre bunun yüzde 50 si de 300 veya en çok 
400 edeceğine göre nispet meydandadır. 

İkinci husus, gerçekten Türk Millî Eğiti
minde bir hamle yaptık. Meslek ve teknik okul 
mezunlarına üniversite imtihanım hazırladık. 
Bugün tatbikat onu göstermiştir ki, Sayın Di-
keçligil haklıdırlar. Tatbiki bir yeterlikleri ol
duğundan eğer başarı ile akademiyi neticelen-
dirirlerse hayatta muvaffak olmaktadırlar. 
Ama, sayın akademi başkanlarının ve Akademi-
lerarası Kuruldaki görüşmelerin merkezi ora
da toplanmıştır ki, zaman zaman akademiler 
ticaret lisesi mezunlarını almamak istemişler
dir. Bunu bir geçici sistem olarak devam et
tirmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Sebep şu, 
liseye nazaran akademide ticaret liselerinin 
muvaffakiyet derecesi daha dûndur. Bunun se
bebi de, pratik yanında üniversite veya yüksek 
tahsil yapacak gençte umumi bir formasyonun 
teşekkül etmiş olmasıdır. 

İşte biz bu sistemle, yani meslek ve teknik 
okul mezunlarını üniversiteye iterken onlara 
bâzı hususlarda bâzı seviyede derslerin yapıl
mış olması mecburiyetini getirmekte onların 
üniversiteye sadece girmiş olmasını değil, üni
versiteye eirdiklfiri takdirde başarılı olmuş ol
maları imkânıı da sağlamış bulunmaktayız. 

Binaenaleyh, getirilen sistem katiyen bu 
okulların mezunlarına bir handikap olmıyacak-
tır, aksine üniversite ve yüksek tahsilin gerek
tirdiği teorik derslerdeki bilgiyi de getirmiş 
bulunacaktır. Kaldı ki, bu durumda çok tabiî 
olarak üniversite giriş sınavları hazırlanırken 
bu hususlar dikkate alınmak suretiyle testle
rin bu hususa göre tanzimi suretiyle bu mese
leler giderilmiş olacaktır. Esasen muayyen 
derslerde, yani girmeye mecbur oldukları altı 
ders onlara aynı seviyeyi sağlamış olacaktır. 
Bu bakımdan fakültenin, İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinin fakülte haline gelmesi ile 
ticaret liseleri aleyhine bir hâdise yoktur, ol-
mıyacaktır, onu da arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sual varidolacak 
lütfen ayrılmayın efendim. Sayın Türkmen, 
buyurunuz efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Akademile
rin müstakil varlık olarak kalmaları mı esas
tır, yoksa üniversitelere bağlanmaları mı esas
tır? Eğer akademilerin üniversitelere bağlan

ması bir fayda sağlıyor, bk seviye yükselişi 
temin ediyorsa, neden İzmir Akademisi Ege 
Üniversitesine bağlanıyor da, diğer akademiler 
için istek gelmiyor? Yani, hepsi için bir fayda 
yok mudur Eğer faydalı ise. Eğer bir mahsur 
varsa, öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Türk
men. Lütfen cevap veriniz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Efendim, arada seviye farkı yok
tur. Ama, Bakanlık olarak yüksek tahsillin 
üniversiteler içinde cereyanını, öğretim üye
lerinin yetişmesi bakımından bütçeleri bakı
mından daha faydalı mülâhaza etmekteyiz. 
Yalnızca kanunla muhtar olan üniversitelere 
akademileri bağlamak yetkisini Bakanlık ola
rak kendimizde bulmamaktayız. Burada Ege 
Üniversitesi ile İktisadi Ticari İlimler Aka
demisi arasında bir anlaşma olmuştur. Bu bağ
lanma keyfiyeti Ege Üniversitesi Senatosundan 
gelmiştir. Eğer Ankara, İstanbul üniversiteleri 
senatoları da ayni kararlan alırlarsa onu da 
yüksek huzurunuzda memnuniyetle getirece
ğiz. Ama biraz evvel de arz edildiği gibi, yük
sek öğrenimde kademe, yüksek okul, akademi 
üniversiteye gidiş tarzında olmaktadır. Üniver
site kanunu geldiği zamanda Eskişehir Aka
demisini de ikinci bir kuruluşa gitmemek mak-
sadiyle, yani orada da insan gücümüze aykırı 
bu sosyal dalda bir kapasite yaratmamak için 
onun da Eskişehir Üniversitesi içinde mütalâa
sını sağlıyacağız. Fakat, bu tarzda olmayıp ta 
eskiden kuruluşu bulunan üniversite senatola
rından bir karar gelmediği müddetçe bu inki
şafı devam ettireceğiz. Ama ikili kuruluşa gi
dip ihtiyaç duyulmıyan dalda yeni yeni kapa
siteler yaratılmasını eğitim plânına ve Devlet 
Plânlamanın insangücü gelişmesine aykırı bul
maktayız, durum budur. Katiyen seviye farkı 
yoktur. Bu demin arz ettiğim üzere senato ve 
akademi anlaşması ve Senato kararı ile alın
mış bir karar neticesidir. Aksi halde Ege Üni
versitesi, sosyal bilimlerde üniversite tahsili 
tabiî neticesi olarak kendi kurmaya kalksaydı 
İzmir'de ikili bir kuruluş doğmuş olacaktı. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Sayın öztürkçine. 

158 — 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın Vekil buyurdular ki, fakülte için 
imtihana girecek talebeler ayrı bir teste tabi tu
tulacak. Halbuki burası fakülte olduktan, sonra, 
fakülteye giriş imtihanı yoktur, üniversiteye gi
riş imtihanı vardır. Puan durumları ile sınıfla
ra ayrılacak.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Beyanda) — Böyle bir şey söylemedim Sayın 
öztürkçine. 

BAŞKAN — Sayın Bakan suallerini irat 
etsinler cevabınızı bu şekilde lütfederseniz. Su
alinize devam edin Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen
dim, yanımda Grup Başkanımız da vardı. Hattâ 
Grup Başkanımıza dedim ki bakınız Vekil bey 
buyurdularki ayrı bir teste tabi tutulacaklar.. 
Bizim endişemiz, lise mezunları gibi, ticaret li
sesi mezunlarının üniversite imtihanına tabi tu
tuldukları takdirde, bu fakülteye giremedikleri 
takdirde sokakta kalmamaları için ne gibi tedbir 
düşünüyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan, 
bizim o kadar ço!k tecrübemiz var M, muhterem 
üyeler, muhterem bakanlar ıhüsnüniyetle araya 
girdikleri zaman da dahi suallerini kısaltmıyor
lar, daha çok uzatmış bulunuyorlar. O sebepten 
dolayı cevabınızı bilâhara vermenizi rica etmiş
tim. Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — özür dilerim. Efendim ben şunu 
arz ettim. Türkiye yeni bir döneme girmiştir. 
Meslek ve teknik okul mezunlarına ünivresite 
imtihanı açılmıştır, üniversiteye girme imkânı 
yaratılmıştır. Ve bu zarureti Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi başlamak üzere, üniversiteler arası 
merkezi imtihan komisyonu da hissetmiştir. Ya
ni, bundan böyle'meslek ve teknik okul mezun
larının akademik liseler yanında bir ağırlık öl
çüsünde üniversite tahsili yapmaları millî men
faatlere uygundur. Bu sebeple yeni bir yönetme
likle bu imkânı da açtığımıza göre, bütün üni
versitelerde testler 'hazırlanırken bu testlerde 
akademik liselerdeki ders durumu ile, meslekî 
ve 'teknik okullardan gelenlerin ders durumları 
dikkate alınmak suretiyle meslek ve teknik okul 
nsezrara olupda lise farkını vererek, lise diplo
masını alıp üniversiteye gitmek imkânına kavuş
muş gençler arasinda aleyhe bir husus yarat

mamak için testler bu tarzda hazırlanacaktır de 
dim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ba
kan. Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim bir hu
susun vuzuha kavuşması için Sayın Bakanın 
açıklamasını rica ediyorum. Ticaret lisesi me
zunları bu durumda Yüksek Ticaret Akademi
sine giremiyeceklerdir. Esasen Yüksek Ticaret 
Akademilerine lise mezunları da alınmaktadır. 
Bu hususu tavzih buyurursanız arkadaşlar da 
yanlış anlamamış olurlar. Çünkü Ticaret Akade
mileri üniversiteye bağlandığı takdirde, Ticaret 
Lisesi mezunları üniversiteye giremiyeceklerdir. 
Bu hususun tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Efendim konuşmamda arz ettim, 
Akademiler arası kurulda defalarca ticaret lise
leri mezunlarının alınmaması tamamen lise me
zunlarına bu imkânın tahsis edilmesi görüşül
müştür. Fakat daima bir ileriye ertelenmiştir. 
Bugünkü tatbikatta Bakanlık emri olarak kon
tenjanların % 50 lise mezunları % 50 Ticaret Li
sesi mezunlarıdır. Ama şimdi getirdiğimiz sis
temle, ticaret liselerinin önünü tamamen açtığı
mız için, sokakta kalacak falan gibi bir mese
leler mevzubahis değildir. Durum bundan iba
rettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te

şekkür ederim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan konuş
malarında benim kanunun tümü ile esastan 
aleyhte olduğum şekilde gösterdiler. Ben ka
nunun prensibolarak aleyhinde değilim. Bu ka
nun çıktığı takdirde birtakım yeni problemlerin 
nasıl halledilebileceğini ve endişelerimi belirt
tim. Haddi zatında, elbetteki bir yüksek okulun 
veya akademinin bir üniversite 'bünyesine gir
mesi, üniversite bünyesine dâhil edilmesi bir ge
lişmedir. Ama benim endişelerim Ticaret Lisesi 
mezunlarının durumu, yüksek öğretimde her yıl 
sıkıntısını çektiğimiz dar boğazın daha çok dar
laşma durumuna gelip, gençlerin özellikle Tica-
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ret Lisesi mezunlarının daha fazla açıkta kalma
sının endişesini ve ıstırabını duyduğum için be
lirttim. Yani, yeni yeni yüksek öğretim mües
seseleri ve fakülteleri açılması talebim bundan
dır. Ben sureti katiyede lâiboratuvarsız, atölye
miz fakülte ve yüksek okul açılması talebinde, 
isteğinde bulunmadım. Sayın Bakan böyle söy
lediğimi belirttiler. Artık Türk Millî Eğitimin
de bir müdür, bir mühür devrinin kapanmasını 
ve kaliteli öğrenci yetiştirilmesinin daima mü
dafaasını yapmışımdır. Değil ki ilk öğretimde 
daihi bir mühür bir müdürün aleyhinde olan, 
inançta olan insanın, bir yüksek okul ve fakül
tenin lâboratuvarsız, atölyesiz açılmasının ta
mamen karşısındayım. Benim endişem bunlardır. 
Kanunun prensibolarak lehindeyim. Bu endişele
rimin de nazarı itibara alınmasını talebettim. 

Hürmetlerimle, 
BAŞKAN —Sayın Atmaca teşekkür ederim, 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Müzakereler bitmiştir. Maddele
re geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir, ivedilik talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
«iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı al
tında Ege Üniversitesine katılması hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — 7334 sayılı Kanuna bağlı izmir 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, Akademi 
işinde kurduğu enstitülerle birlikte, 4936 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yönetilmek üzere mev
cut bina ve tesisleri ile «iktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi» adı altında Ege üniversitesine 
katılmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Ege üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna bağlı cet
vellere iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 
bajşlığı altında ilişik I ve II sayılı cetveldeki 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, cetveller muh
terem zatıâlilerinize tevdi edilmiş bulunması ha
sebiyle cetvelleri okutmuyorum. Yalnız maddeyi 

oylarınıza cetvelîeriyle birlikte sunacağım efen
dim. 

2 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yek. 2 nci maddeyi cetvelîeriyle birlikte oyları-
1112 a a rs ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
2 nci madde cetvelîeriyle birlikte kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 3. — 7334 sayılı Kanuna ekli 3 ve 4 sa
yılı cetvellerden bu kanuna ilişik III sayılı cet
veldeki kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelîeriyle birlikte oy-
larmızaa rz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Ege Üniversitesi iktisadi ve Ti
cari Bilimler Fakültesinde ek görev suretiyle 
çalıştırılacak üniversite öğretim üye ve yardım
cıları ile bu fakülte öğretim üye ve yardıcıları-
nm alacakları ek görevler dolayısiyle, almakta 
oldukları üniversite tazminatlarına halel gelmez 
ve bu ek görev hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 rıcû maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
4 ncü madde kabul edilmiştir efendim. 

Geçici Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte İzmir İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisi profesörü, doçenti ve asistanı unvanını 
haiz olanların bu hakları saklıdır. Kendileri 
Üniversiteler Kanunundaki profesör, doçent ve 
asistanların yetki ve hakları ile görevlerine de
vam ederler. Yeniden tâyinlerine lüzum olma
yıp aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam edi
lir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Geçici 1 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri kanun ve yönetmelikleri gereğince do
çentlik tezleri kabul edilen adayların kollokyum 
imtihanları ile deneme dersleri 7334 sayılı Ka
nun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş yönet
meliklere göre yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ge
çici 2 nci madde kabul edilmiştir efendim. 
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'Geçici Madde 3. — Akademi öğretim görev
lisi sıfatı ile ders verenler hakkında Üniversi
teler Kanununun 34 ncü maddesi; 

Yabancı dil öğretmenleri hakkında aynı ka
nunun 35 nci maddesi hükümleri uygulanır. 
Bunlar yeni bir tâyine lüzum olmaksızın, görev
lerine devam ederler. Aylık ve ücretlerini üni
versite öğretim görevlisi ve üniversite okutma
nı sıfatiyle üniversite kadrosundan alırlar. 

Bu maddede sayılanların dışında kalan me
mur ve hizmetlilerden aylıkları ve kadro unvan
ları değişmiyenlerin yeniden tâyinlerine lüzum 
olmayıp aylıkları ve ücretleri verilmeye devam 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 3 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici Madde 4. — Bu kanunla Ege Üniver
sitesine katılan iktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesinin 4936 sayılı Kanunun gereğince se
çeceği organların seçimi bu kanunun yayımını 
takibeden 7 gün içinde yapılır. Seçim yapılın
caya kadar bu kanunun yayımından önce Aka
demi Reisliği vazifesini yapan görevine devam 
eder. Bu öğretim üyesi dekan seçilmediği ve öğ
retim görevinde bulunduğu takdirde 4936 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinde sözü geçen önceki 
dekan sıfatiyle fakültenin yönetim kuruluna gi
rer. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ge
çici 4 ncü madde kabul edilmiştir efendim. 

iGeçici Madde 5. — İktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesinin lisans, doktora ve yayın yönet
melikleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden en 
çok üç ay içinde hazırlanır. Yeni yönetmelikler 
hazırlanıncaya kadar 7334 sayılı Kanun uyarın
ca düzenlenmiş yönetmelikler uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Geçici 5 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden bütçe yılı başına kadar iz
mir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin bu 
kanunun yayımı tarihindeki aylıklı ve ücretli 
kadroları ile ek görev kadrolarının uygulanma-
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sına ve ihtiyaçlarının yürürlükte olan Bütçe Ka
nununun Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki öde
neklerle karşılanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
6 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

'Geçici Madde 7. — Ekli IV sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 1969 malî yılında kullanılmazlar. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
7 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
efendim. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Kanun tasarısını cetvelleriyle 
birlikte tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Muhterem senatörler, 7334 sayılı İktisadi ve 

Ticari ilimler Akademileri Kanununun birinci 
ve yirmibiriııci maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının açık oylamasına 119 sayın üye 
iştirak etmiş, 119 kabulle tasarı kanunlaşmıştır 
efendim. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/519, Cumhu
riyet Senatosu 1/1001) (S. Sayısı : 1263) (1) 

.1) 1263 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündemle 
ilgili bir önerge var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad

roları Kanununa ek kanun tasarısı tabedilerek 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tasa
rının önemine binaen gelen kâğıtlardan günde
me alınarak gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelik /ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu önerge üzerinde bir mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bura

dan arz edeyim efendim. 
Sayın Başkan, gündemimizde olan kanunlar

dan sonra yapalım bunu. Gündemdeki işleri bi
tirelim, ondan sonra gelen kâğıtlardaki işlere 
bakalım. 

BAŞKAN — Muhterem Gündoğan çok hak
lısınız. Yalnız Riyaset olarak hacımları çok kü
çük olan bu kanun tasarı ve tekliflerini önceye 
almakta bir mahzur telâkki etmedik, hattâ isa
bet telâkki ettik. Eğer böyle bir teklifiniz var
sa, bunu sonra oylarım efendim, 

Riyasetin görüşüne iştirak ediyor musunuz? 
FÎKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ediyo

rum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 

mı? Yok. Gündeme alınması talebini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet? Buradalar. Sayın Komisyon 
Başkam? Burdalar. 

Komisyon raporunun gerekçesinin okunup 
^okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Gerek
çenin okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Gerekçenin okunmaması kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Maddelerin okunmasını kabul 
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edenler... Etmiyenler... Maddelerin okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Buyurun Sayın Üner. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 1969 yılı Baş
bakanlık Bütçesi Yüce Senatoda görüşülürken 
nükleer enerji konusunda çağdaş ulusların bü
yük bir yarışa girdiklerini ve Türkiye'nin bu 
alanda çok geri kaldığını arz etmiştim. Bugün 
Yüksek Huzurunuza bir Hükümet tasarısı su
nulmakta, İstanbul Teknik üniversitesi bünye
sinde 1969 yılında kurulmuş bulunan Nükleer 
Enerji Enstitüsü için kadrolar istenmektedir. 
Hakikaten bu enstitü Orta - Doğu'da nükleer 
mühendislik eğitimi yalpan yegâne kuruluştur. 
Başında bu işleri çok iyi bilen ve bu memlekete 
bir şeyler kazandırmak için çırpman Nejat 
Aybars gibi değerli bir profesör vardır. 5 yıl
dan beri faaliyette bulunan Nükleer Enerji 
Enstitüsü çeşitli fakültelerdeki öğretim üyeleri
nin ücret talebetmeksizin yaptıkları mesai ile 
yürütülmektedir. Enstitü şimdiye kadar 35 yük
sek mühendis ve fizikçiye nükleer enerji uz
manlık diploması vermiş, 60 üniversite öğren
cisi ve 30 kadar doktora öğrencisine kurs terti-
betmiştir. Bir yandan da ilmî neşriyatı ile Türk 
kamuoyunu atom enerjisi konusunda aydınlat
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, nükleer enerji ko
nusundaki gelişmeler bir dönüm noktasına gel
miş bulunmaktadır. Komşu Yunanistan'ın atom 
enerjisi konusunda sarf ettiği çabaları ve çır
pınmaları hayretle ve ibretle izlememek müm
kün değildir. Üç yıldan beri İngiltere ile müza
kerelere girişen Yunanistan son Cumhurbaş
kanı seçimleri sonunda bir akrabalık kurduğu 
Amerika nezdindeki gayretlerini daha da artı
rarak en nihayet 500 megavatlık bir atom 
santralına kavuşmuştur. Dünyada atom bom
bası imal eden santrallar da bu kuvvettedir. 
Dost ve müttefik Yunanistan'ın tarih boyu 
memleketimiz ve milletimiz için beslediği emel
ler ortadaır. Amerika'nın baskısı ve Türk Hü
kümetlerinin gafleti sonucu daha dün bizden 
kopardıkları Türk adalarında füze rampaları, 
jet hava meydanları kuran Yunanistan Lozan 
Andlaşması gereğince silâhtan teeridedilmesi ge-
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refcen bu yerleri bir cephanelik hailine getir
miştir. Yunanlıların halen ellerinde atom re
aktörü de bizim Çekmece'deki reaktörden kud
retlidir. İlim adamı ve teknik personel bakı
mından da Türkiye'den üstündürler. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika ile Rusya 
arasında bir nükleer harb olursa biz belki mu
vazenede kalabiliriz. Fakat Yunanistan ile bir 
savaş halinde bizim üstünlük kurmamız şart
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi, nük
leer enerji elde etmek için uranyum madenine 
ihtiyaç vardır. Bu maden tabiatta Uranyum 
238 halinde bulunur, reaktörlerde değiş
tirmeye uğrayıp uranyum - 235 haline 
geçer, bu madde yakıt olarak kullanılır 
ve zamanla protonyum denilen bir mad
deye değişir, protonyumdan da Atom bombası 
yapılır. Türkiye'de bir atom reaktörü vardır. 
Bu da ancak bir tek megavat gücündedir. Bu 
cihazla protonyum elde edilemez. Ve zaten için
de kullanılan uranyumu Amerika bize sat
mamış kira ile vermiştir. Muayyen bir müddet 
sonra geri alacaktır, üzerinde bir miktar pro
tonyum toplanmışsa bu da Amerika'nın ola
caktır. Türkiye'de 5 000 ton uranyum olduğu 
tahmin edilmektedir. Yılda 250 kilo uranyum 
istihsal edilebilirse Türkiye'nin bir yıllık elek
trik enerjisi karşılanmış olacaktır. Bizdeki 
uranyum tabakaları hem toprak sathına ya
kın, hem de demiryolu üzerindedir. Bu sebep
le artık naturel uranyum reaktörleri kurarak 
kendi uranyumumuzdan istifade etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, atom bilgisi artık 
bir sır olmaktan çıkmıştır. Millî bütçelerinden 
5 milyar dolar yatırımı göze alan ve nükleer 
sahada yetişmiş 500 uzmana sahip bulunan her 
millet bu hedefe çabucak ulaşmaktadır. Nük
leer enerji yalnız harpçi gayeler için değil, in
sanların refahı ve mutluluğu için de kullanıl
maktadır. Bilhassa tababet sahasında atom ener
jisinden büyük istifadeler sağlanmaktadır. Bir
çok uluslar tren, vapur ve sair nakil vasıtaları
nı işletmede nükleer enerjiden faydalanıyor
lar. Elektrik enerjilerini bu yoldan temin edi
yorlar. Büyük kanallar açmak, dağları tepe
leri kaldırıp yol açmak için atom kudretinden 
faydalanıyorlar. Et, balık, meyva, sebze, hu
bubat vesair gıda maddelerinin sterilizasyo-

nunda ve konserve yapılmasında atom şuaları
nı kullanıyorlar. Türkiye tarihi, jeopolitik du
rumu ve dünya haritasındaki stratejisi bakı
mından önemli ve son derece kritik bir mev
kide bulunmaktadır. Birtakım paktlara bağlı 
bulunan memleketimiz askerî bakımından çok 
güçlü ve kuvvetli bir Devlet olmak sorunda-
dü1. Kuzey ve Doğu hudutlarımızı kuşatan kom
şumuz Sovyet Rusya'nın muazzam atom tesisle
ri ve atom silâhları ile mücehhez gemileri var
dır. Türkiye'nin müttefikleri bunları görerek 
Türkiye'ye hiçolmazsa 500 megavatlık dört beş 
santral vermeli ve bu suretle Türkiye'nin kom
şuları ile arasındaki dengenin bozulmamasını 
sağlamalıdır. Türkiye'nin millî bir atom poli
tikası izlemesi ve bu yolda 10 - 20 yıllık plânlar 
hasırlaması icabetmektedir. Nükleer enerji ko
nusu milletimizin bekası, memleketimiz gele
ceği ile ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, istanbul Teknik 
Üniveristesi Nükleer Enerji Enstitüsü Kadro ka
nunu hazırlıyan Hükümete teşekkür eder, teb
riklerimi sunar, Ankara ve izmir üniversitele
rinde de bu enstitülerin açılmasını temenni eder, 
hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üner, teşekkür ederim 
efendim. 

Tümü üzerinde başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 . 6 . 1946 tarih ve 4936 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak istanbul 
Teknik üniversitesinde açılan Nükleer Enerji 
Enstitüsüne ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller
de gösterilen kadrolar 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 
sayılı istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lere «Nükleer Enerji Enstitüsü» başlığı altında 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, sual sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci, Riyasetten mi, [ 
yoksa Hükümetten mi? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hükümet
ten veya komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Şimdi ko

misyon raporunda deniyor ki, bu İstanbul Tek
nik Üniversitesine bağla bir enstitü kuruluyor 
ve bu enstitü hükmî şahsiyeti haizdir. Bu bi
rinci maddede sadece kadro eklenmesi şeklin
de bir durum var. Yine rapordan öğrenebildi
ğimize göre bu enstitü şimdiye kadar istanbul 
Üniversitesi kadrolariyle 1960 senesinde kurul
muş ve bugüne kadar yapılan denemeler müs-
bet neticeler vermesi sebebiyle bu enstitüye 
kadrolar veriliyor. Şimdi aynı üniversitenin içe
risinde sadece kadro vermek suretiyle ne suret
le hükmî şahsiyeti haiz bir müessese haline 
getiriliyor. Başka kanunlarda buna dair hü
küm var mı yok mu, bunu öğrenmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ren
deci. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok.. 
Sayın Hükümet. I 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşımızın da ifade ettiği gi
bi üniversite, yani istanbul Teknik üniversitesi 
bünyesi içerisinde 1960 yılından beri nükleer 
enerji kürsüsü bulunmaktadır. Ancak bu Üni
versiteler Kanununun üniversite yönetimine ver
miş olduğu idari imkânlar içerisinde deney 
mahiyetindeki çalışmalarla bugüne kadar ida-
mei hayat etmiştir. Bu kuruluştan memleket 
nefine olarak daha yararlı neticeler elde ede
bilmek için bu kuruluşun bir hükmî şahsiyete 
kavuşturulması ve bu hükmî şahsiyet içerisinde 
burada çalışan elemanların hayat imkânlarını 
ve güçlerini daha iyi artırabilmek emsalleri ile 
hemahank hale getirebilmek için bunun sonu
cu da bu kürsüye talepleri artırabilmek gayesi 
ile bu kadro Kanunu hazırlanmıştır. Durum bun
dan ibarettir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Sayın 
Müftüoğlu teşekkür ederim efendim. 

Sayın Rendeci.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Efendim, 
benim öğrenmek istediğim, hükmi şahsiyeti haiz | 

bir enstitü haline getirilir, diyor komisyon ra
porunda. Başka kanunlarda böyle bir hüküm 
var mı? Bu maddede, değiştirdiğimiz 1 nci mad
dede hükmi şahsiyeti ifade eden bir kuruluş 
yok. Komisyonun mütalâası ile madde arasında 
bir mübayenet var gibi bir durum var, eğer üni
versiteler Kanununda bir hüküm yoksa. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı acaba sua
li tam mânâsı ile ifade edebildiniz mi efendim? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Bir mi
salle arz edeyim. Malûmuâliniz halen istanbul 
Teknik Üniversitesinde bir Makina Kürsüsü 
vardır. Bu kürsü yine bir kanunla Üniversi
teler Kanunu içerisinde kurulmuş ve hali faali
yettedir. Nükleer Enerji kürsüsü ise idari yol
la kurulmuş olup makina kürsüsü gibi huku
kî hüviyeti ve dayanağı olmıyan bu sebepler
le kadrosu bulunmıyan bir kürsü, tecrübei ma
hiyette çalışmıştır. Diğer kürsülerin asistan
ları öğretim üyeleri, profesörleri bu kürsüde 
istihdam edilmişlerdir. Şimdi bu kanunla bu 
kürsüde tıpkı makina kürsüsü gibi bilfarz bir 
hüviyete kavuşmakta ve kadroyu iktisabedebil-
mektedir. Bunun sonucu da biraz evel arz et
tiğim durum muvacehesinde memleketin im
kânlarına daha büyük bir katgıda bulunma du
rumunu sğlıyacaktır. 

BAŞKAN — Yani raporla kanun maddesi 
arasında bir tezat mevcut değil. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Devamla) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. Efendim sual 
cevaplanmıştır. Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Muhterem 
senatörler, birinci madde kadro maddesini ihti
va etmesi bakımından cetvelleri de vardır. Bi
rinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
1 nci madde cetvelleriyle birlikte kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 
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Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok... Tasarıyı cetvelleriyle 
birlikte tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. Böylece tasan kanunlaşmıştır, efen
dim. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim, 
efendim. 

.. 7. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim' ve 
Bütçe Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/480 Cumhuriyet Senatosu 1/993) (S. Sayı
sı : 1256) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir önerge var okutuyorum,: efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 1256 Sıra Sayılı Devlet Gü
zel Sanatlar Akademileri kanun tasarısının öne
mine binaen gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelikle, ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

Sayın Öztürkçine buyurun efendim. 

RtFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aynı 
mahiyette 1255 Sıra Sayılı Kanun da var. Bu iti
barla bunu da ele alalım. Millet Meclisine gi
decek. 

BAŞKAN —' Sayın Öztürkçine Millet Mec
lisine gideceğini nasıl çıkartıyorsunuz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bizim 
komisyonda yapılan tadilâtta mugayir madde-
deler var. 

(1) 1256 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

I BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, bir tasarı
nın veya teklifin Millet Meclisine gitmesini 
âmir kılan muamele komisyonlarda değil, He
yeti Umumiyede alınır. O sebeple daha evvel
den hüküm vermemenizi rica ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Müker
rer maddeler var. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz. Biz sırayı de
min de ifade ettiğim gibi hacmi bakımından ka
nunları aynı zamanda bize tevdi ediliş sırasına 
göre oya vazediyoruz. Müşkülât çıkarmamanızı 
bilhassa rica ederim. 

Efendim, önerge üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok,.. Tasarının Öncelikle görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir efendim. Komisyon raporunun gerekçesinin 
okunup okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Gerekçenin okunmama
sı kabul edilmiştir, efendim. Maddelerin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelerin okunmaması 
kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde müzakere 
îu/.yoruz. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Sayın Gündoğan buyurunuz efen 
dim. 

Sayın Gündoğan grup adına mı yoksa şah
sınız adına mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; oldukça uzun bir zaman süresi 
bekledikten sonra huzurunuza gelen Devlet 
Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısının 
müzakeresi bize grup olarak inşirah vermekte
dir. Bizim görüşümüze Nefis Sanatlar eski tâ
birle, yeni deyimi ile Güzel Sanatlar bir mille
tin yükselişinde ve medeniyet düzeyinde ilerle
yişinde önemli faktör olarak tanımlanır. Güzel 
Sanatlar bir ülkede yaşıyan insanların bütim 
toplumsal olaylarını ve o olaylar üzerinde gö 
rüş ve düşünüşlerini ve o olayları kabul ediş 
veya protesto edişlerini dile getiren ve insan
lığın en önemli yeteneklerini kapsıyan bir dal, 

I bir yaratış hamlesidir. Binaenaleyh, insanlığın 
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doğduğundan bu yana kendi yapısı icabı orta
ya koyduğu sanat eserlerini ve o sanat eserle
rinin ilerleyişini mümkün kılacak bir kanun 
tasarısı biraz evvel arz ettiğim gibi insana an
cak inşirah verir. Şüphe yok ki bu kanun tasa
rısı güzel sanatlar konusunda Türkiye'nin bü
tün ihtiyaçlarını kapsıyacak genişlikte ve ni
telikte değildir. Elbetteki bu tasarının bir 
teşkilât kanunu olduğunu biliyoruz. Ama, bu 
güzel sanatlar vadisinde atılmış ve atılması 
gerekli bir önadım olarak takdire lâyık bir 
harekettir. Güzel Sanatlar Akademisinin bu ka
nunla teşkilâtlandırılması ve özellikle Güzel Sa
natlar akademilerinde çalışan kişilerin sana
tın gelişmesinde ve sanat yoliyle bir toplumun 
daha ileri hamilelere götürülüşünde çalışanların 
bu kanunla haklarının teslim edilişi hakikaten 
tekrar ediyorum, tebcile lâyık bir harekettir. 

Çok geç kalmış olmakla beraber, bugün da
hi bu kanunu kanunlaştırmış olursak, Türk Gü
zel Sanatlar faaliyetlerine Parlâmento olarak 
katkıda bulunmuş olacağız. 1882 yılında Sana
yii Nefise Mekteb-i Âlisi adı ile kurulmuş Gü
zel Sanatlar Akademimizin uğraşları arasın
da resim, heykel mimari, süsleme sanatlarının 
nasıl tarih içinde bir tekâmül seyri takibettiği 
birçoklarımızın bildiği bir gerçektir. Bende. 
niz talebe bulunduğum sıralarda boş zaman
larımda Güzel Sanatlar Akademisinde resimde 
ve heykelde çalışan arkadaşlarımı izler ve ha
kikaten büyük Atatürk'ün bu ülkede her dalda 
olduğu gibi yenileşme hamlesini Güzel Sanat
lar Akademisinde de nasıl yürüttüğünü izle
miş bir kimseyim. O akademide Batı'nm en ile
ri sanatçılarının hocalık ettiği devirleri biliyo
rum. O akademide benim yaşımdaki insanların 
bir müddet sonra mezun olarak fevkalâde güzel 
resim yapan üstadlar olarak hem ülkemizde 
hem dış ülkelerde Türk sanatlarını Türkün sa
nat yapma kabiliyetini gösterdiklerini bilirim. 
Hâlâ içlerinde unutmadığım arkadaşlarım var
dır. Avniler, Selimler v.s. 1er. Heykelde Hüse
yin, şimdiki pek muhterem hocamız, Türkiye'
nin iftihar edebileceği sanat ustalarıdır. Ve 
hemen söylemek istiyorum, Türkiye'nin az ge
lişmişlikten kurtulma hamlesi içinde resim, 
heykel bölümünde bilhassa çalışanların başka 
sahalarda çalışanlar kadar etkin olduklarını 
birçok sergilerde görmüşümdür. Birçok hey
kellerde müşahede etmişimdir. Bu itibarla ben 

Güzel Sanatlar Akademisi denince sadece bir 
ulvî hisle dolar taşarım. Bu kanunu da o ba
kımdan önemli addediyorum. Bu kanunla in
şallah oradaki işlerin hepsi tam anlamı ile dü
zenlenmiş olsun. Ve bu kanun olmadan evvel 
teamüllerle idare edilen akademide görev ver
miş, şimdi fani dünyadan göçetmdş değerli 
kişileri, Burhan Toprakları v.s. yi anmayı da 
borç bilirim. Ama arkadaşlarım, bir eleştiri ola
rak değil, behemehal bundan sonra atılması ge
reken ikinci bir adım olarak bâzı hususların da 
düşünülmesi gerektiğini ve bu konularda gere
kirse kanun sevk edilmesi lâzımgeldiğini hatır
latmak için birkaç cümleyi sözlerime ilâve ede
ceğim : 

Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olan, 
resim yapan, heykel yapan veyahut dekorasyon
la meşgul kişiler, mimari bölümleri de dâhil 
hattâ, bu memlekette başka akademilerden ve
ya yüksek okullardan mezun olmuş kişiler gi
bi kolaylıkla hayat kazanan bir ortamda, bir 
imkânda yaşamamaktadırlar. Bu memlekette 
başka okullarda okuyanlar hiç değilse Devlet 
memuru olma imkânını bulurlar. Devir devir 
ekonomik şartlara göre, o yoldan karın doyur
ma imkânını bulurlar. Ama Güzel Sanatlar 
Akademisinden mezun olan bir resim ustası, 
bir resim yapımcısı veya heykel yapımcısının 
bu ülkede hiçbir devirde hususi olarak yaşama 
olanaklarını düşünen bir politika güdülmemiş-
tiı\ Herkes yaptığı resmi, bulduğu imkânlarla 
sergiliyerek satmak durumu ile tek başına ve 
başbaşa kalmıştır. Diyebilirim M, memlekette 
resim ve heykel geleneği henüz tam mânasiyle 
başka memleketlerde olduğu gibi yüksek ol
madığı cihetle, o şahıslar uzun süreler çile çek
mişlerdir. Boya ve tuval parasını dahi tedarik 
etmek imkânından mahrum olan geııç sanat
çıların binbir güçlükle meydana getirdikleri 
eserleri sergiliyerek, beğenenlere satmak yo
lunda nasıl çabalar sarf ettiklerini ve o sanat
çıların nasıl bir dayanışma içinde yollarından 
dönmediklerini hep hatırlarım. Ama C. H. P. nin 
yaptığı büyük hamlelerin içinde sayılması lâ-
zımgelen bâzı olanaklar da sağlanmıştır bu 
kimselere. Meselâ Devlet sergileri açılmak su
retiyle veya Devletçe bunlara ödül verilmek 
suretiyle mehmaimkân teşvikler sağlanmıştır 
ve bu teşvikler sayesinde, sanat dallarımızda 
gelişmeler olmuştur. Ama bunlar yeterli de-



C. Senatosu B : 55 30 . 4 . 1969 O : 1 

ğildir. Ve birçok ustalarımızın başka ülkelere 
gitmesinin sebebi bu ülkede ellerinden tutul
mamış olmasıdır ve yaşama olanaklarının za
yıflığıdır. Bunun için de bugün de bu akade
milerin bu kanunla teşkilâtı tamamlandıktan 
sonra yetişecek kişilerin yapacağı eserlerin top
lumun durumuna bakarak teşvik görmesi, de
ğeri ile alınmasını sağlamak için bâzı tedbirle-
rip. getirilmesine kaaniim. Meselâ sayın hocam 
dan esinlenerek söylüyorum, Devlet yapılarına, 
yapının maliyetinin pek cüzi bir miktarına te
kabül edecek ölçü içinde plâstik sanat eserle
ri konulması muvafık olur. Bu bir teşviktir. 
Sanat ustalarını Şöylesine birtakım teşvikler
le iyi eser yapmaya sevk etmiş oluruz ve yaşa
ma olanaklarına kavuşturmuş oluruz. Yine 
Devlet sergilerindeki ödüllerin artırılması su
retiyle sanat yapımcılarının teşvik edilmesi 
uygun olur kanısındayım. Yine hocamdan esin
lenerek söylüyorum, şehirlerde sanat festival
leri düzenlemek suretiyle bu kişilere yaşama 
olanaklarını bahşetmekte fayda mülâhaza edi
yorum. 

Ama her şeyden önce şunu istiyorum ki, 
sanatkârlar hangi dalda çalışırlarsa çalışsın
lar, benim temennimle olmaz. Bu bir şahsi ar
zudur. Çünkü sanat yapan için değil, onu sey
reden, onu okuyan, onu gören, onu dinliyen 
içindir. Hüküm dinliyenin, okuyanın ve göre
nindir. {Sanatçıların Türk toplum kalkınması 
çabaları içinde kendilerine düşeni sezmelerini ve 
bu toplum kaUonması çabalarının yönlerini be
lirtmeleri, heykelleştirmeleri, kompoze etmele
ri gereklidir. Devletin kurduğu ve yürüttüğü 
bir müesseseden çıkacak sanatkârın Devletin 
parası ile bütün serbestlik içinde, fakat bir ama
ca yönelmiş olarak sanat yapmasında bir lü
zum ve gereğin aşikârlığı inkâr kabul etmez. 
Şahsi arzum odur ki, kalkınma çabalarımıza et
kin sanat eserleri verici sanatkâr yetiştirici 
müesseseler haline getirmek için, bu kanun
dan yararlanacak olan hocalara ve yöneticile
re vazife düşer kanısındayım, yapacaklarını 
ümidederim. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, teşekkür ede
rim efendim. 

Muhterem senatörler, gündemle ilgili iki 
önerge var. Okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde birinci defa görüşülecek işlerin 

4 ncü maddesinde bulunan Devlet Mühendislik, 
/iimarlık Akademileri kanun tasarısının görü

şülmesi için, çalışmaların saat 13,00 ten sonra 
devamını arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Başkanlığa 

Gündemde bulunan millî eğitimimizle ilgili 
kanun tasarılarının görüşülmesinin hitamına 
kadar birleşimin aralıksız devamını arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, müsaade 
ederseniz, Riyaset olarak görüşümüzü arz ede
lim. 

Muhterem senatörler, bugün saat 15,00 te 
birleşik toplantı yapılacaktır. Hukuken bir ça
tı altında aynı sayın üyelerle toplanacak olan 
iki Meclis tasavvur etmek mümkün değildir. 
Elimizde mevcudolan ve müzakeresi talebedi-
len kanun tasarılarının hacmini muhterem He
yetinize' arz etmek isterim: 

Şu anda müzakeresine başladığımız Güzel 
Sanatlar Akademileri kanun tasarısı 48 ana-
madde, 14 geçici madde olmak üzere 52 madde
den ibaret bulunmaktadır ve üzerinde de sa
yın gruplar söz talebetmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ertuğ'un talebini ihtiva eden mühen
dislik ve mimarlık akademileri kanun tasarıla
rı ise 56 anamadde ve geçici 13 madde olmak 
üzere 69 maddeyi ihtiva etmektedir. Bu sebep
ten Riyaset, alınacak olan karan tatbik etmek 
imkânını bulmamaktadır. Yalnız daha evvel 
almış olduğumuz karar muvacehesinde Yüce 
Senato birleşik toplantı hitamını takibeden 15 
dakika sonra birleşime devam edecektir. Bu tak
rirleri arkadaşlarımın saat 19,00 dan sonra ver
melerini kendilerinden rica edeceğim. Aksi tak
dirde maddi ve hukukî imkânsızlık sebebinden 
oylıyamıyacağımı arz ederim efendim. 

Sayın Ertuğ, grup adına söz istemiş bulunu
yorsunuz. 15 dakikamız vardır. Görüşmek is
ter misiniz? 
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A. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ (Elâ
zığ) — Kâfi efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ (Elâ

zığ) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Devlet 
Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı
nın geç de olsa bugün gelmiş bulunmasını gru
pumuz adına şükranla karşılıyoruz. Bu tasarı
yı bura getirmekte çabası olan Millî Eğitim 
Bakanlığına teşekkürlerimizi sunarız. 

Bu kanun tasarısı 80 küsur senelik mazisi 
olan Güzel Sanatlar Akademisinin tam mânası 
ile kemâle ermesine büyük bir imkân sağlamak
tadır : Şöyle ki, kanun tasarısının getirdiği fay
dalar bilhassa bu, büyük ilim ve sanat müesse
semize tam mânası ile akademik bir hüviyet 
kazandırmaktadır, üniversitelerimizde mev
cut olan ilmî bağımsızlık, ilmî muhtariyet bu 
kanunla gerek öğretim üyesi bakımından, ge
rekse müessesenin fonksiyonu bakımından gü
zel sanatlar akademisine sağlanmıştır. 

Evvelâ, Sanayii Nefise Mektebi, sonra Gü
zel Sanatlar Akademisi gibi isim değiştirerek 
merhaleler ve fonksiyonunda değişiklikler ya
pan bu müessese, bugün huzurlarınıza sunulan 
bu kanunla gerçek bir tekâmüle müsait hale 
gelmiştir. 

Burada, Millî Eğitim Komisyonunun rapo
runda belirtilen bir hususu grupumuz adına da 
teyidetmekte fayda görüyoruz; Bilhassa Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde ge
niş kadrolu ve randıman verici bir Türk sanat
ları enstitüsü veya bölümünü esasen bu kanu
nun akademiye verdiği elastikiyet çerçevesi 
içerisinde teşkil etmelerine ve büyük hazineler 
taşıyan Türk sanatlarının devamlı olarak gele
cek nesillere öğretilmesini grupumuz adına te
menni ediyoruz. Bunun akademinin müstakbel 
bünyesi içerisinde inkişaf edeceğine de şimdi
den güveniyoruz. 

Tasarı üzerinde grupumuzun kanaati tama
men müsbettir ve bu inançla bu tasarının Gü
zel Sanatlar Akademisine ve memleketimize ha
yırlı olmasını temenni etmekte, biran önce ka
nunlaşmasını muhterem oylarınızla destekle
menizi rica ederek, sözlerime son veriyorum. 

İnşallah, Güzel Sanatlar Akademisinin bun
dan sonraki safhaları daha iyi, daha yüz güldü
rücü mahiyette olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, teşekkür ederim 
efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, hayhay, kayde

deyim efendim. 
Sayın Dikeçliğil, buyurunuz efendim.. Sa

yın Dikeçligil 10 dakikanız var. 10 dakika için
de görüşmelerinizi bitirebilecek misiniz? efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sonra
ya kalsın isterseniz. 

BAŞKAN — O takdir, zatiâlinize ait efen
dim. Ben hâdiseyi zatiâlinize naklediyorum. Sa
yın Küçük'e söz sıranızı verebilirsiniz, belki 
kendileri 10 dakikada konuşurlar. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Veririm, 
buyursunlar, 

BAŞKAN — Sayın Küçük, buyurunuz efen
dim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, evvelâ, söz sırasını 
gayet kısa konuşacağımdan dolayı bana verdiği 
için Hüsnü Dikeçligil arkadaşıma teşekkür ede
rim. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Kanununu 
getirmek suretiyle büyük bir hizmetin ifasında 
bir hizmet ifa etmiş olan Bakanlığı bilhassa teb
rik etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, güzel sanatların bir mil
letin yapısında, bilhassa fikrî yapısında önemini 
inkâr edecek değiliz ve bunlar, güzel sanatlar, 
bir milleti tarihi ile sımsıkı bağlamaktadır. Yal
nız güzel sanatların gelişebilmesi için sanatçıla
rın günlük sıkıntılardan vareste olarak yaşama
larında zaruret vardır. Bugün İspanya'da El 
Prado Müzesi, Paris'te Louvre, İngiltere'de Art 
Galeri gezildiği zaman, buradaki güzel sanatlar 
seyredildiği zaman, bu sanat âbidelerini yaratan 
insanların büyük kısmının günlük hayat endişe
lerinden vareste olarak yaşadıklarını görürüz. 
El Prado'da bir El Greco, bir Morilyo, bir Va-
laskes eğer, günün kırallarmın himayesine maz-
har olmasalardı veyahut birtakım varlıklı in
sanların himayelerine mazhar olmasalardı, bu
gün o sanat âbidelerini belki süsliyemiyecekler-
di. Binaenaleyh, bizde de buna zaruret vardır. 
Ve bu da Devlet eliyle ancak geliştirilebilir. So
rarım, bugün Senato 40 yaşını aşmış ve yüksek 
öğrenim görmüş insanlardan kurulu bir organ, 
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Kaç kişinin evinde bir sanat, bir resim vardır. 
Kaç kişi günlük nafakasından ayırarak bir sa
natkârın bir eserini evine alarak süslemek imkâ
nına sahibolabiliyor? Hemen hemen ya hiç yok
tur veyahut da pek azdır. O takdirde bunların 
himayesi, bunların geliştirilmesi Devlete kalıyor. 
Devlet bu işi bu fonksiyonu yapıyor mu? Ka
naatimce yapamıyor. Bundan dört beş sene ev
veldi, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken, güzel sanatların aynı sözleri söyliyerek teş
vikinin zaruretine işaret etmiş ve güzel sanatları 
teşvik fonu adı altında bütçede bir madde açıl
masını rica etmiştik, bir milletvekili arkadaşı
mın delâleti ile, yahut yardımı ile, açıldı bir 
madde. Muhterem arkadaşlarım, ertesi sene bak
tım ki, madde yine bir lira ile geliyor. Bütçede 
konuştuk, Bütçe Komisyonu eksik olmasın 10 
bin liraya çıkardı. Ertesi sene baktık yine 10 
bin lira duruyor. Sorduk neden? Sebebi söyle
nemedi, bir cevap verilmedi. Ertesi sene yine 10 
bin. Kaç tane güzel sanatçıyı, resim dalında, hey
kel dalında, müzik dalında kaç tane güzel sa
natla uğTaşan sanatkârı 10 bin lira ile destekli-
yeceğiz? Bu mümkün değildir. Sonra öğrendik 
ki, yahut o günün bakanı dedi ki, bunu dağıta
cak bir yönetmeliği daha henüz hazırlıyamadık. 
Aradan üç dört sene geçmişti. Tahmin ederim 
bu yönetmelik belki hazırlandı, fakat hatırladı
ğıma göre geçen sene de bu miktar 10 bin lira 
olarak duruyordu. Yani, Devlet eli, yahut Dev

let yardımı olmadıkça güzel sanat yapanların, 
destekleneceği ve geliştirileceğini zannetmiyo
rum, Devlet eli sureti katiyede lüzumludur. Bu 
hususu bilhassa belirtmek isterim. 

Bir ikinci konu da, Ankara'mız güzel sanat
lar için iyi ve herkesin uğrıyabileceği bir galeri
den zannedersem yoksundur. Veyahut mevcut 
olan da yeterli değildir. Kanaatimce eski Büyük 
Millet Meclisi, restore edilerek ve yangın tehli
kesini önliyecek şekilde restore edilerek hem bu 
tarihî binayı millet yapımında, bilhassa milletin 
fikir yapımında büyük rolleri olduğuna kaani 
olduğumuz güzel sanatçılara eserlerini teşhir et
mek, ettirmek ve Devletçe satmalman güzel 
eserleri de orada muhafaza etmek için burasının 
bir sanat galerisi halinde tesisi uygun veya mu
vafık olacağı kanaatindeyim. Sayın Millî Eğitim 
Bakanından bunun bilhassa üzerinde durmasını 
istirham edeceğim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük teşekkür 
ederim efendim. 

Muhterem senatörler, mûtat çalışma saati
miz dolduğundan, 30 Nisan 1969 Çarşamba, bu
gün Birleşik Toplantının bitişinden 15 dakika 
sonra tekrar toplanmak üzere, 55 nci Birleşimin 
birinci oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,25 

BAŞKAN — Başkam ekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tuzun (Cumhurbaşkanınc:, S. Ü.), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Ellibeşinci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

5, — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
(1/993) (S. Sayısı : 1256) 

BAŞKAN — Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri kanun tasarısının tümü üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz efendim. 

Söz sırası Sayın Dikeçligİl'de bulunmakta
dır. 

Sayın Dikeçligil buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo

rum efendim, usul hakkında, 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil usul hakkın
da arkadaşımızın bir talebi var, rica edeceğim, 
bir dakikanızı. 

Sayın özden, usulün hangi maddesi üzerin
de görüşmek istiyorsunuz efendim? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bize yapı
lan bir tamimden bahsedeceğim, Başkanlık 
Divanının vermiş olduğu kararlardan bahsede
ceğim. 

BAŞKAN — O halde rica ederim buyurun. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Başkanlık Diva
nının kararını duyduk, her oturumda yoklama 
yapılmasını tensibetmişler, bâzı arkadaşlarımız 
yoklama yapmadan, nitekim şimdiki Sayın Baş
kanımız da yoklama yapmadan müzakereye 
ibtidar buyurdu. Başkanlık Divanının böyle ka
rarı varsa tatbik edilmesi iktiza eder, yoksa 
bir diyeceğim yok, Ama bu da bizim İçtüzüğü
müze muhalif. Çünkü içtüzük hükümlerine gö
re ya imza ile veyahut isim okunmak suretiyle 
yoklama yapılmasını âmirdir, böyle bir hüküm 

vardır. Muhterem Başkanımdan bunun tatbik 
edilmesini istirham ediyorum. 

Bir de bu gibi toplantılarda, yani Salı ve 
Cuma haricindeki toplantıları fevkalâde top
lantı olarak niteliyorlar. Halbuki bu toplantı
lar fevkalâde toplantı değildir. Salı, Çarşamba, 
Perşembe Cuma da toplanacaksak Cuma, bu 
toplantılar alelade toplantılardır, buralarda da 
gündem dışı söz verilmek iktiza eder. Bunun 
haricinde yapılan tasarruf yerinde değildir, bu
nu Salı'dan Çarşamba'yı ayıracak hiçbir se
bep, hiçbir hukuki sebep yoktur. Bu itibarla 
Başkanıımn bu mütalâamı nazarı dikkate ala
rak usul hükümlerinin, içtüzük hükümlerinin 
tatbik edilmesini, örf ve adedimize riayet bu-
yurulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, bir dakikanızı istir

ham ediyorum. Riyaset görüşünü arz edecektir 
efendim. 

Muhterem senatörler, önce 55 nci birleşim, 
30 Nisan 1969 Çarşamba günü sabahleyin açıl
mış bulunmaktadır. Birleşim, bu birleşimin 
devamıdır. O sebepten yoklama yapılmamıştır. 
Yoklamanın yapılması içtüzüğümüzce meşrut
tur. Ancak, içtüzüğümüzün 51 nci maddesinin 
son fıkrası, Başkanlığa itiraza mahal bırakmıya-
cak şekilde çoğunluğun mevcudiyeti kanaati 
gelmiş ise, o takdirde bu salâhiyeti bahşettiğin
den yoklama yarıda bıraktırılmıştır ve bugüne 
kadar da bıraktınlmakta devam etmiştir. Bun
dan böyle muhterem senatörlerin görüşleri is
tikametinde yoklamayı sonuna kadar yaptır
mayı da vazife telâkki ederiz. 

ikinci itiraz kısmına gelince, içtüzüğümü
zün 50 nci maddesinin 1 nci fıkrası «Cumhuri
yet Senatosu, başka türlü karar vermedikçe 
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tatile rastlamaması kaydi ile Salı ve Perşembe 
günleri toplanır» kaydını ihtiva etmektedir. O 
halde, Salı ve Perşembe'den sonraki toplantı
ları fevkalâde toplantı saymak şu hüküm mu
vacehesinde zaruridir. Çarşamba günü almış ol
duğumuz kararın mahiyeti ve hududu, Çarşam
ba günü toplantılarını talebeden önergenin şü
mulü ile mukayyet olması iktiza eder. O se
bepten dolayıdır ki, 10 . 4 . 1989 tarih ve 49 ncu 
birleşimde almış olduğumuz, Yüce Senatonun 
almış olduğu kararı muhterem huzurunuzda arz 
eliyorum. 

«Senatomuzun gündeminde bulunan tasan 
ve Meclis denetimlini yapmak üzere Çarşamba 
günleri toplanmasını arz ederim» kaydını ha
izdir. Görülüyor ki, bu önergenin mahiyeti iki 
sarih kısımda şekillenmiş bulunmaktadır. 

Bir tanesi gündemde mevcut meselelerin gö
rüşülmedi. 

ikincisi, denetimin mümkün kılınmasıdır. O 
sebepten, sabahleyin Sayın Kocaeli Senatörü 
Fatma ismen, öğleden sonra Sayın Kars Sena
törü Hazer gündem dışı söz istedikleri halde, 
kendilerine şu. arz etmiş olduğum hukuki se
bepler dolayısiyle sös veremedim. Pdyaseti şu 
rahatım karşısında Yüce Heyetinizin mc.znr 
görmecini rica ediyorum efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade eder
seniz bir şey arz edeyim. Yine söz vermeyin iste
miyorum. Ama, toplantı bir konuya münhasır 
olur, hiç olmazsa bu zapta geçsin, bu fevkalâde 
toplantı sayılmaz. 

BAŞKAN — Muhterem Hazer, belki yeriniz
den konuştuğunuz için zapta geçmemiştir. Bu
yurunuz, kürsüye teşrif ediniz zapta geçsin efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, fevkalâde toplantı yani, olağanüstü 
toplantı bir konuya münhasır bir toplantıdır. 
Mecliste şimdiye kadar devam edegelen tatbikat 
da, teamül de böyledir. Binaenaleyh, bu Çar
şamba günü için alman karar fevkalâde bir top
lantı yani, olağanüstü toplantı sayılamaz. Bu
gün de ayrıca çalışmak için alınmış bir karar
dır. Aynca, bu karar o kadar sarihtir ki, Par
lâmentonun bütün görevleri burada yer almış
tır. Yani hem yasama, hem de denetlemenin iki
si de yapılacaktır, diyor alman son karar. Buna 
göre, sözlü soru da sorulabilir, gündem dışı da 

konuşulabilir ve saire... Hepsi olabilir. Yani, Sa
yın Başkandan istirhamım şudur; bize söz verip 
vermemesi ayrı mesele. O takdirdir, münakaşa 
etmiyeceğim, işler geç kalmasın diye. Ama, bu 
toplantıyı bir olağanüstü toplantı kabul etmek 
doğru değildir. Hiç olmazsa bu esası zabıtlara 
geçirerek bir yanlışlığı önlemek lûtfunu göster
sinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim 

efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bu konuda söz istiyorum. İzahatta bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, evvelâ kanunlara ve deneti
me münhasır olduğu hakkındaki beyana istina
den Reis Beyin sözü doğru değildir, neticesi iti
bariyle doğru değildir. Çünkü, gündem dışı ko
nuşma da bir denetimdir. Biz burada denetim 
haricinde her hangi bir lüzumsuz fiil ve iş yap
mıyoruz. Binaenaleyh, gündem dışı konuşma da
hi bir denetim olması itibariyle normal toplantı
dır. Ve zaten fevkalâde toplantı diye İçtüzüğü
müzde bir madde hatırlamıyorum ben. Mesai gü
nünü mûtadolarak tanzim etmişiz, sonra demişiz 
ki, işler icabediyorsa diğer günler de çalışır de
mişiz. Bunda bir normal çalışma diye, bir de 
fevkalâde toplantı diye bir şeyi ben hatırlamı
yorum. Affederler ama ben hatırlamıyorum. Bel
ki hafızam beni aldatıyor. Ama, fevkalâde top
lantı diye bir şeyi İçtüzükte ben hatırlamıyorum. 
Bu normal mesai günüdür. İşlerin çokluğu itiba
riyle bugün dahi normal mesai yani, gündem 
dışı söz istemek de dâhil bütün normal mesaimizi 
yapmamız icabeder. Rica ederim yanlış bir nok
tada gitmesin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Aydı-
ner. 

Muhterem senatörler, hukuka bağlı kaldığı
mız müddetçe güçlük çekmiyeceğimiz kanaatin
deyim. İçtüzüğümüzün 3 ncü kısmının 1 nci bö
lümünden itibaren vaz'etmiş olduğu hüküm, 
nıatlâbı itibariyle, «Hükümetin denetlenmesi» 
dir. Binaenaleyh, Hükümetin denetlenmesi key
fiyetini İçtüzüğün 117 nci maddesinden itibaren 
vâki hükümlere göre telâkki etmek mecburiye
tindeyiz. Gündem dışı konuşma ise, İçtüzüğün 
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56 ncı maddesi ile alâkalıdır. Bu bakımdan gün- ! 
dem dışı konuşmayı, Hükümeti denetleme şeklin
de Riyaset arz ettiği hukukî sebepler dolayısiyle 
kabul etmemektedir. Bununla beraber Riyaset, 
muhterem heyetin bütün fikirlerine hürmetkar
dır. Kendi hukukî görüşünde bir hata mevcudo-
labilir. Bu meseleyi ilk Başkanlık Divanı toplan
tısına getirip, orada da karar almayı vazife bili
rim. 

Saygı ile arz ederim, efendim. 
Sayın Hükümet, Saym Komisyon; yerlerini 

alsın lütfen. 
Sayın Dikeçligil buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Devlet 
güzel sanatlar akademisi kanunu tasarısı üzerin
de görüşüyoruz. Bu kanun geç olmakla beraber 
cidden faydalı bir kanundur. Millî Eğitim Ba
kanlığının bu sahadaki çalışmalarına teşekkür 
ederim. 

Güzel sanatlar akademisi Cumhuriyetten bu 
yana kadar İstanbuPda bir tane olarak kalmış
tır. Günün şartlarına göre kanun getirilmediği 
için, gelişme imkânı göstermemiş ve gösteremi
yor. Yalnız İstanbul'da, İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisine bakalım, o Türkiye'mizin muh
telif yerlerinde şubelerini açmıştır ve gelişme 
imkânları kaydetmiştir. Halbuki, bugünün ihti
yaçlarına göre Güzel Sanatlar Akademisi bir ge
lişme kaydetmeliydi, kaydedememiştir. Bu aka
deminin kabahati değildir. Daha doğrusu kanu
nun Millî Eğitim Bakanlığınca şimdiye kadar 
ele alınmaması, lâyık olduğu değerin verilme
mesi keyfiyetidir. Bu değer verilmemiştir. Veril
mesi lâzım önce. 

Türkiye'nin ihtiyaçları dedik. Elbette Türki
ye'nin ihtiyaçları yalnız resim kolunda değil, 
yalnız heykelcilik kolunda değil, diğer kollarda 
da ihtiyacı vardır. Bugün Türkiye'de sanayi ge
lişmektedir ve desinatörlere ihtiyaç vardır. 
Tekstil fabrikalarında olsun, seramik fabrika
larında olsun, bu elemanları arıyorlar. Bu ele
man miktarı kifayetli değildir, bilâkis kifayet
sizdir. Yine dskaratörlere ihtiyaç vardır. Deka-
ratörlerin Türkiye'de miktarı asdır. Türkiye'
nin gelinmesi itibariyle bu bir merhale, bir ge-
lişm3 kaydetmemiştir. Olduğu yerde kalmıştır. 
Kanonun gerekçesinden anlıyoruz; «...Senede 
1 530 - 2 000 öğrenci müracaat ediyor. Ve alı
nan öğrenci miktarı da 140-150 arasındadır» 

diyor. Türkiye için bu kifayetsizdir. Ve ihti
yaçlarımıza cevap vermez. Akademi gelişmeli, 
bu kanunla ve kabiliyetli gençlere imkânlar 
hazırlanmalı. Bu imkânlar derecesinde akade
miler mi açılacak başka yerlere, hocalar da ye
tişmen" ve bu suretle bu saha geliştirilmeli, Tür
kiye'de. Buna ihtiyaç var, zaruret var. 

Arkadaşlar, biz, diyoruz akademi kanununda 
resterasyon işlerine de girişeceğiz, Türkiye'miz
de eski eserlerimizin üzerinde duruluyor. Eski 
eserlerimiz restore ediliyor. Fakat eski eserler 
restore edilirken buraya gerekli elemanlar, bil
gili elemanlar, yani yüksek tahsilli gençlerin 
miktarı aMır. Yok, Mevcut sanatkârlarımız bu
nu restore edebiliyor. Akademi bu kanunla bu
nu ele alacak. Çok faydalı bir şey. Şimdiye ka
dar almamıştır, alması iktiza eder ve gelişmesi 
de lâzımdır. Bu alınmadığı takdirde eski eser
lerimizin restoresi mümkün olmıyacak, zorluk 
çekeceğiz. Şunu kabul edelim ki, bir millet sa
nat eserleriyle ölçülür. Sanat eserleri bakı
mından Türk Milleti çok kaabiliyetli bir millet
tir. Âdeta eski yazıyı konuşturmuştur Diğer İs
lâm memleketlerinde Türkler kadar güzel sa
natlar babında süsleyici sanatlar olarak eski 
yamyı kullanan bir millete rastlıyamıyoruz. 
Bendeniz Medine'de gördüm, Mekke'de gör
düm, ecdadımızın eserleriyle iftihar edebiliriz. 
Ve şimdiye kadar Avrupa müsteşrikleri, sanat
kârları Türk sanatını İslâm sanatı işlerinde iş
lemişler ve Türk sanatına lâyık olan değeri 
vermemişlerdir. Bakıyorsunuz orada Osmanlı
lardan kalmış eserler cidden üslûbu ile, güzel
liği ile, yazısiyle konuşuyor. Diğerlerine bakı
yorsunuz sanat zevki yoktur. Eğer İslâm sana
tına bir katkı varsa Türk Milletinindir, bunu 
açıkça söyliyebiliriz. Türk Milletinindir bu kat
kı, başka milletlerin değildir. Zarafeti bakımın
dan, üslûpları bakımından, güzelliği bakımın
dan iftihar ederiz, ecdadımızın eserleriyle. 

Güzel sanatlara bizim kendi ecdadımızın 
eserlerine yeni dönüş vardır. Bunun da sebebi 
şu, halbuki, isterdik ki, Türk güzel sanatların
da Rönesans bizden doğsun, bizden gelişsin. Bu, 
olmamıştır. Türkiye, diğer memleketlerle te
mas edince, turistler de gelince bakıyoruz ki, 
turistler eski Türk eserlerine kıymet ve değer 
verdiler. Derhal biz de eski Türk sanatlarına 
karşı dönüş böylelikle başladı. Bu böyle olma-
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malıydı. Türk sanatlarının zevki Türk çocuğu
na verilmeliydi, bu sanatlarımız çok daha ge
liştirilmeliydi ve gelişme imkânı da bulabilir
di. Bu yapılmamıştır. Turistik eserler yeni yeni 
turistlerin ihtiyacına göre gelişmeye başlamış
tır. Halbuki, bir milletin sanatı, başka millet
lerin sanatlarını kopya değil, kendi sanat eser
lerine dönerek yeni, ondan sonra Dünya sana
tına yeni bir meseleler katma, yeni görüşler, 
yeni buluşlar getirme meselesi olacaktır. Ve 
Türkiye'de var. Akademi açılacaksa, benim tek
lifim, nerede Türk sanatları eserleri varsa ora
lara açılmalı, oradan ilham alınmalı. 

Bir zaman Şam'a gitmiştim, orada sanat 
enstitüsü vardı, sanat enstitüsünün binası bi
zim ecdadımızdan kalma idi. Çocukların işle
miş olduğu motifleri gördüm, o sanat enstitü-
sünde'ki bizim ecdadımızdan kalmış motifleri iş
liyorlardı, içerde. Ve orada el sanatları devam 
ediyordu. Dericilik sanatı vardı. Aynı zaman
da bu sedef kakmaları, işçilikleri filân vardı. 
Biz bunları bıraktık, doğrudan doğruya sanat 
enstitülerimize, diğerlerinde yeni sanatları tak
lide yöneldik. Halbuki yeni yeni sanatları takli
de değil, eski eserlerimizin ihyası, bugünün ih
tiyaçlarına göre geliştirilmesi keyfiyeti olmalı 
idi. Biz diğer milletlerin sanat eserlerine böyle 
bir katkıda bulunabilirdik, yapabilirdik. Bu, 
maalesef kendimizi hor görme, kendimiz mese
lelerine eğilmemedir. 

Kanunda restore meselesi düşünülüyor. Evet, 
ecdadımızdan kalan eserlerJ2 çeşitli eski yazı
larımız kûfî ve benzeri ya":]ar var. Ve bu ya
zılar yavaş yavaş siliniyor. Kalktığı vakit bunu 
yapabilecek, restore ede' il:c:k hattatlara ihti
yaç var. Bu hattatları yetiştirme bakımından 
ne düşünülecek, ne olacak? 

Yine, oyma, tahta oymacılığı var. Bu tahta 
oymacılığı yavaş yavaş Türkiye'mizde ölüyor. 
Tek bir sanatkâra rastladım, ben. Bâzı sanat 
enstitülerinde var. Eğer, akademi bu sanatkâr
ların elinden tutmazsa ve Türkiye'nin bu ihti
yaçlarına göre, daha doğrusu kendi sanat dal
larına göre şubeler açmazda, gençleri yetiştir-
messe elbette bunlar zamanla elden çıkacaktır. 
Bunların üzerinde durulması lâzımdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız, meslek 
okulları almıyor, ama bunların kültürleri kâfi 
gelmediği için, lise kadar olmadığı için muvaf
fakiyet dereceleri az oluyor diyor. Bu, gençle
rin kabahati değildir. Bu, maarif meselesinin 
realiae edilmeyişinden ileri gelmektedir. Ben 
Millî Eğitim Müdürü iken Kayseri'deki Yapı 
Sanat Enstitüsünü geziyordum, onların bir ser
gileri vardı, bu sergide gençlerin Mimar Sinan 
Yapı Enstitüsü talebelerinin meydana getirmiş 
oldukları heykelleri gördüm, sordum, ne ola
cak bu genç Onun başka bir akademiye gitme 
imkânı yoktu. Yani, heykeltraşlık kısmına git
mesine imkân ve ihtimal yoktu. Halbuki, lisede 
böyle bir heykeltraş göremezsiniz, bulamazsınız, 
yetişemez, Çünkü, derslerin konusu itibariyle 
buna elverişli değil. Görmüş olduğu, biraz haf
tada iki - üç saatlik resim iş derslerinde ufacık 
işlerle uğraşabilir. Atelyesi yoktur. Halbuki, 
yapı sanat enstitüsünde, sanat enstitüsünde atel-
yeler vardır. Teknik resim miktarı namütenahi 
çoktur. 

Şimdi, yüksek Kıs Teknik öğretmen Okulu 
vardır, buranın şubesinden resim öğretmenleri 
mezun olur. Bu resim öğretmenlerinin Türk sa
natına katkısı namütenahidir, Türk eserlerini 
işlemişlerdir. Bugün şu gördüğümüz buğday 
raplarmdan turistik eşyaların işlenmesi, resim
lerin yapılması, benzeri işler, bunu yapan Kız 
Teknik Sanat öğretmen Okulundan mezun olan 
resim, öğretmenleridir. Demek ki, sanat ensti
tülerinde bu resim dersleri filân görülüyor, faz
lası ile. Ama, yüklü dersler karşısında kültür 
derslerinin azlığı itibariyle muvaffak ulunamı
yor. Buradaki sanat bakımından kaabiliyetli 
olan, deha diyebileceğimiz - çocuklar Güzel Sa
natlar Akademisine alınamıyor, alınmıyor. 

Şimdi, bu kanunda diyoruz ki, restorasyona 
doğru gidilecek. Restore islerine eli yatkın genç-
lor lâzımdır. Kimdir bu? Marangozluk kolunda 
yetişen, soğuk demir, demir işlerinde yetişen ve 
yapı sanat enstitüsünün diğer kollarında yeti
şen gençler. Bunlar sanat zevki ile yetişiyor ve 
bunların eli yatkındır, bilgilidir, görgülüdür. Li
se mezununu aîdınız buraya, lise mezununu 
4 - 5 senede eğitip de bu sahaya döndüremezsi-
niz, eeviremezsiniz. Halbuki bu sahadaki genç
leri alırsanız orada saten iş zevkini almıştır ve 
gayet buna müsaittir ve bu suretle akademilerj-

Güzel Sanatlar Akademisi yalnız lise mezun
larını alır. Bir noktada duracağım, arkadaşlar. 
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miz çok daha gelişme imkânını bulacaktır, be
nim kanaatime göre. Güzel Sanatlar Akademi
sinin teknik, yani meslekî kısma kapılarını ka
pamasını bu akademinin, bilhassa ben hiç uygun 
görmüyorum. 

Peki, kültür dersleri kâfi gelmiyor. Ne ola
cak o zaman? Ya Millî Eğitim Bakanlığı buraya 
bir sone ilâve edecektir, miktarını veyahut da 
akademi -bir ihzari sımf açarak bu gençleri ge
liştirecektir, vazifesidir, bu. Bunun dışında ola
maz. Yani, biz kaabiiiyetleri yok edemeyiş. Bu
gün bir tane genç tanıyorsak tahta oymacılığın
da, sanat enstitüsünden yetişmiştir, bu. Başka 
yoktur. Yine, diğerlerinin yetişme tarzı buna gö
redir. 

Arkadaşlar, iş terbiyesi alan okulların mu
vaffakiyeti daha fasla. Ben bir maarifçi olarak 
dolaşmışındır, liselerde ve diğer okullarda sınıf 
açıksa, öğretmen gelmemişse gürültüden duru
lamaz. Fakat, meslek okullarında herkes işinin 
başında, atölyededir, öğretmen yoksa onların ça
lıştığını görürsünüz, çıt dahi çıkmaz. 

Jlizira Türldye'mizde münevverlerimizin tat
biki sahada muvaffak olamaması, bunun gelme
mesi, eline eskici, şunu bunu almamasın:n sebe
bi nazari bir eğitimdir. Lise mezunlarının, ondan 
sonra, iş eğitimine tabi tutulmadan bu gibi mües
seslere alınma keyfiyetidir. Millî Eğitim Ba
kanlığı güzel Sanatlar Akademisi Kanununu ge
tirmekle Türkiye'mizde cidden bir yenilik yapı
lıyor. Yap*yor, oluyor. Şimdiye kadar ihmal et
miştir Hükümetler, doğru değildir. Bu hakika
ten olduğu gibi kalmıştır. Halbuki güzel sanat
lara kıymet ve değer veren bir Hükümet ve kül
türüm var diyecek bir Hükümet, kültür saha
sında gelişmek istiyen bir Hükümet bilhassa 
akademileri ihya ederek ondan sonra sanatkâr
larım yetiştirmek mecburiyetindeydi ve himaye 
etmek mecburiyetindeydi. Şunu da kayıt ede
lim ki. nerede varlık ve varidat varsa, orada on
dan sonra sanatkarlar gelişme imkânı bulmuş
tur. Bir arkadaşımız, Sami Küçük Bey arkada
şımız dedi ki, hangi senatörün evinde resim, fi
lân var. insaflı konusalım. Bir senatör 3 300 li
ra alır. Evine alıp da 4 000 - 5 000 liraya tablo 
koyacak durumda değildir. Bir memleketin re
fah seviyesi artarsa sanata değer verir, sanat 
kıymetleri değerlendirilir. Bakımz yükselme 
devrelerinde bir memlekette refah artmıştır, 
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bütün sanat eserleri de öyle gelişmiştir. Eefah-
la beraber, sanat hamleleri gelişir. Ama bir ta
raftan Hükümetin himayesi şarttır, gereklidir. 
Bir taraftan da zenginlerin sanatkârları hima
yesi zaruridir . Eski devrin zenginleri sanatkâr
ları almış, hayrına büyük âbideler yaptırmıştır, 
Ona mimari üslûp, mimari bir tarz vermiştir, 
ben varım dedirtmiştir . Ama bugün bu olamı
yor. O halde bu faydalı kanunun çok daha fay
dalı olabilmesi için, Güzel Sanatlar Akademisi 
Kanunu çıktı, başka yerlerde de şubelerimi aça
cağım diyor. Ve elamanlarım iyice yetiştirdik
ten sonra Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre dalla
rını geliştirmesi lâzım. Ve bu dallarını gelişti
rip çok kıymetli eleman yetiştirmesi lâzımdır. 
Teknik ilerlemeye göre desinatörleri, aynı 
zamanda dekoratörleri yetiştirmesi elzem 
ve gereklidir. Bugün halıcılık olan mem
leketlerde clesinatörlere bakarsınız yüksek 
mektep mezunu değildir. Hattâ sanat enstitüsü 
mezunları da değildir, eğitilmemiştir. Halktan 
ne görmüşse tevarüs etmiştir. Ondan sonra da 
bu bilgi, görgü ve maharetlerine göre desinatör-
ler desenleri çizer. Halbuki bugün biz pazar arı
yoruz. Yeni zevke göre, yeni usule göre, ondan 
sonra pazarlarda yer bulmak için bunların da 
gelişmesi lâzım. O halde bunda da bilgili insan
lara ihtiyaç vardır. 

Hülâsa, Güzel Sanatlar Akademisi tek yönlü 
çalışmamak. Türkiye'nin bütün ihtiyaçları gez 
önüne alınarak, ondan sonra dallarında gelişme 
kaydetmeli ve şubelerini açmalı, istidatlı genç
leri yalnız liseye değil, diğsr teknik okulların 
gençlerine de imkânlar hazırlanmalı. Eğer yeter
siz buluyorsa, bu mümkündür, maarifin vazife
si de budur, izharî sınıflar açmalı kültür bakı
mından geliştirmeli, onun dışında yapmalı. Ve 
bu suretle kaabiliyetli gençleri heder etmemeli. 
Bu kanunun çıkması' cidden maarifimize fayda
lıdır. Değerli bir kanundur. İyi hazırlanmıştır. 
Faydalı olmasını Allah'tan niyaz eder, hürmet
lerimi sunarım. 

BApZAZT — Sayın Dikeelıgil, teşekkür, ede
rim efondirn. Sayın Arıburun, buyurun efen
dim, 

TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, eski bir askerin 
ç'kıp da Güsel Sanatlar Akademisinin açıldığı 
günde birkaç kolime ilâve etmesi biraz garip gö-
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züküyor gibi ise de, zannediyorum ki, sayın ar
kadaşlarım da takdir buyururlar, her asker, ay
nı zamanda hemen hemen ekserisi, hepsi demi-
yelim ama, hemen hemen ekserisi güzel sanatla
ra cidden hsm müştak, hem de onu daima özle
yen, hatırkyan bir ruha maliktir. Bizim eski pa
dişahlarımız çok güzel askerler idi, içlerinde 
dâhi kumandanlar seviyesine varmış olanlar var
dı. Aynı zamanda onların birer şiir kitabını be
raber görüyoruz ki, bugün değine şairlerimiz on
ları aldığı zaman hakikaten takdir etmemek 
elinden gelmez. Ve yine edebiyat tarihine, sanat 
tarihine, sanayiimizin tarihine bunlar birer şa
heser olarak, âbide olarak geçmiş bulunuyor. De
mek askerliğin yanında, ekseriya, gayet ince, 
zarif ruhlu kumandanlar, eski askerler de var 
idi. Şüphesiz hâlâ da vardır. Bu arada saray
ları gezdiğimiz zaman görüyoruz, bilhassa Dcl-
mabahçe Sarayı ve diğer küçük saraylar orada 
birçok askerlerin fevkalâde güzel tabloları var
dır. Sanayii nefise, bu yağlı boya resim ve diğer 
resimler kolunda da çok büyük zatlar yetişmiş
tir. Birisinin, ikisinin ismini zikretmek bahis ko
nusu olmaz. Hepsini rahmetle anarız. Bunlar da 
askerliklerinin yanında Türk sanayii nefisesine 
şaheserler, büyük eserler hediye etmiş zevattır. 
işte ben bu vesile ile bütün sanatkârlarımızı ve 
bilhassa eski asker sanatkârları anmak için hu
zurunuzdayım. Onların da ruhları sevinecektir 
bu Akademinin açılmasından. Onları anmak için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 87 sene evvel Sanayii 
Nefise Mektebi Âlisi unvanı ile 1882 de ilk defa 
açılmış mektep. Halbuki bu modern tarzda açı
lan bir okuldur. Daha evvel bütün âbideleri ile 
Mimar Sinan - ki, o da eski bir askerdi ve yine 
bugün resimleri elden ele dolaşan Levni gibi ga
yet sanatkâr dâhilerimiz yetişmiştir. Bunlar han
gi mektepten yetişti, hangi okuldan yetişti. Ne 
yana baksak bugün birçok yönde genç sanatkâr
larımız arasında da heykeltraşlık sahasında ye
tişmiş kıymetli elemanlarımız vardır. Bunlar da 
hiç şüphesiz eskiden beri, hem kendi çalışmaları 
ile, hem de üstaddan üstada, ustadan çırağa el 
vermek suretiyle yetişmiş olan büyük sanatkâr
lardır. Binaenaleyh, dünyaya yalnız olağanüstü 
bir askerlik kudreti ile, bir dehası ile gelmiş olan 
Türkler yalnız o yönden iştihar etmiş değil, bu
nun yanında ince ruhları ile, fevkalâde güzel bu

luşları ile ve hakikaten dâhiyane kudretleri ile 
büyük eserler yaratmak ruh ve benliğini haiz 
olan bir millettir aynı zamanda Türkler. Bun
lar hangi mektepten, hangi okuldan yetişti. Şu 
halde bu yeni başlamış bir şey değil, çok eskide 
Türk Milletinin ruhunda meknuz olan büyük 
kudret ve kaabiliyetin âdeta bir nevi devamı ve 
bunu kılâsik dünya sahasında da bir okııllaştır-
ma ve şimdi de modern sahada bir okuilaştır-
ma sahasına varmış olan bir millet olarak almış 
olmaklığımız icabeder. O yönden bendeniz se
viniyorum ve o yönden bu güzel kanunu getir
miş olduğu için Millî Eğitim Bakanlığını ve bu 
işi hazırlamış olan zevatı tebrik etmek isterim. 
İnşaallah böyle derli toplu bir kanunla bundan 
sonra tam modern tarzda, dilediğimiz tarzda bü
tün cihan güzel sanatları camiasında, çerçevesin
de yine çok büyük sanatkârlar yetiştirmek na-
siboiacaktır. Ve Akademimiz de bu sefer hak
lı olarak daha ziyade bugün dünyada aranılan, 
anılan büyük bir müessese olmak sıfatı ile daha 
çok övüneceğiz ve bu tarihî günde Meclisten bu 
kanun geçiyor, edebiyat sahasında, sanayii nefi
se sahasında, güzel sanatlar sahasında tarihî, bi
zim Türk sanatları sahasında tarihî bir gündür. 
Bu tarihî günde de memlekete, millete müstak
bel gençliğe büyük bir bağlılık ihda etmek su
retiyle aynı zamanda hepimiz için şerefli bir va
zife yapmış olacağız. Bundan da ayrıca övün
mekteyim. Hayırlı, uğurlu olsun, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, teşekkür ede
rim efendim. Tasarının tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza ar." edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu 
tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel 'hükümler 

Madde 1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademi
leri, bölümler ve enstitülerden kurulu, bilimsel 
özerkliği olan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, 
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yüksek dereceli, öğretim, inceleme ve araştırma 
kurumlarıdır. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1 nci 
maddenin müzakeresine başladığımız bir zaman
da bir takrir verilmiştir, Başkanlığa. 1 nci mad
denin müzakeresinden sonra oya vaz'edeceğim. 
1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bir sualim 
var, Hükümetten veya Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Millî Eği

tim Bakanlığına bağlı bilimsel özerkliği haiz. 
Şimdi özerklik, üniversite muhtariyeti, tam mâ
nasında üniversitelerde muhtariyet mânasında. 
Buradaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim
sel özerkliğin hudutları hakkında bilgi sahibi 
olmak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Rende
ci. Hükümetten rica ederiz sualinize cevap ve
rirler. Belki konuşmak istiyen sayın üye var
dır. 1 nci madde üzerinde konuşmak istiyen sa
yın üye?. Yok. 1 nci madde üzerindeki müza
kere suale cevap vermek şartiyle bitmiştir efen
dim. Sayın Hükümet buyurunuz suale lütfen ce
vap veriniz, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Yerimden arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Şüphesiz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan ve sayın 
senatörler, malûm olduğu üzere özerklik iki hu
susta mütalâa edilmektedir. Birisi, bilimsel, di
ğeri idari. Bu bilimsel özerkliği ihtiva etmekte
dir. Bu yüksek öğrenimdir. Biri ihtisas istiyen 
husustur. Binaenaleyh bilimsel hususta Akade
mi kendi müfredat programlarını kendileri ha-
zırlıyacaktır demektir. Ama idari hususta Mil
lî Eğitim Bakanlığının denetimi, murakabesi al
tında bulunacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim efendim. Sayın Rendeci tatmin 
oldunuz mu efendim? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 1 nci 
madde üzerindeki müzakere bitmiştir, oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
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1 nci madde kabul edilmiştir efendim. 
Efendim tasarı üzerinde tasarrufu icabettire-

cek bir önerge var okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

1258 Sıra Sayılı Devlet Güzel Sanatlar Aka-
lenıileri' kanun tasarısının değişiklik önergeleri 
verilen maddeleri üzerinde müzakere açılmasını 
ve diğer maddelerin müzakeresiz oylanıp, ka
bulünü arz ederim. 

istanbul 
Rifat östürkçine 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
hakkında söz istiyen sayın üye? 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hazer buyurunuz efen

dim. Yani grupların ittifakla üserinde durmuş 
oldukları müspet bir kanunu müzakere ediyo
ruz, Bu bakımdan sürate ihtiyacımız olduğu ka
dar sayın senatörler bu kanunun lehinde konuş
mak azmindedirler. Bunu nehiy etmemek için 
lütfen almaz mısınız geriye önergenizi Sayın 
ÖElürkcine? 

EîFAT ÖSTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, geri alındı 
efendim. 

Madde 2. — Devlet Güzel Sanatlar Akademi
leri bu kanuna göre, Millî Eğitim Bakanlığınca 
kurulur, istanbul Resim ve Heykel Müzesi, İs
tanbul Güzel Sanatlar Akademisine bağlıdır. 
Akademilerde yeniden bölüm aşılması veya bun
ların birleştirilmesi, yahut kaldırılması Akademi 
Temsilciler Kur ulunun teklifi ve Millî Eğitim 
Bakanının onayı ile yapılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının onayı 
ile. kendilerine bağlı olmak üzere, sanat ve bi
lim alanında araştırma ve yayın yapacak yeni 
enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî 
Eğitim Bakanı bölümlerin ve enstitülerin kurul
ması yetkisini, re'sen kullanır. 

Bu madde uyarınca açılacak bölüm ve ensti
tülerden yeni ödenek ve kadro alınmasını ge
rektirenler için genel usuller uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
cayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademi
lerinin görevleri şunlardır : 
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a) Güzel sanatların çeşitli dallarında ilmî in
celeme ve araştırma yeteneğine ve kendi mes
leklerinde yaratma gücüne sahip, geniş kültür
lü sanatçılar yetişmesini sağlıyacak şekilde eği
tim ve öğretim yapmak; 

b) Akademik kariyere intisabedenleri ve 
edecekleri bünyesinde yetiştirmek; 

c) Memleket sanatının gelişme ve ilerleme
si için akademilerin çalışma ve uzmanlık alan
larına giren bilim ve sanat konularını öğretmek, 
incelemek ve araştırmak, sonuçların millî ve 
îülletlerarası alanda tanıtmak ve yayımlamak, 

d) Resmî veya özel kurumlar tarafından 
incelenmesi istenen ve akademinin çalışma ala
nına giren konularda, düşünce ve görüşlerini 
bilüirmek ve gerekirse bunlarla ilgili jürileri 
kurmak veya kurulacaklara katılmak; 

e) Türk toplumunun sanat zevk ve kültü
rünü geliştirici ve yükseltici her türlü çalışma
larda bulunmak; 

f) Türk plâstik sanatlarının, bütün dalla-
riyle Türk süsleme sanatlarının, Türk mimari
sinin tarihî gelişmelerini tesbit etmek; sanat 
eserlerinin bakım ve korunması içüı ilmî incele
me ve araştırmaları yapmak, sonuçlarını yayın
lamak ve bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek, 
Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile millet-
ylerarası sergi, kongre, toplantı ve konferanslar 
tertiplemek ve bunlara katılmak. 

BAŞKAM — Madde üserinde söz istiyen 
sayın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaLıi edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İKİNCİ BÖLÜM 

I • Bölümler 

Madue 4. - - Bölümlerin organları şunlardır: 
a) Bölüm Profesörler Kurulu, 
b) Bölüm Yönetim Kurulu, 
c) Bölüm Başkanı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — Bölüm Profesörler Kurulu, bö
lümün profesörleri ve bir dersin öğretimi ile ba
ğımsız olarak görevlendirilen doçentleri ile pro
fesörü bulunrnıyan bir atelye veya kürsünün 
yönetimi ile görevlendirilen doçentlerden kuru-
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kır. Profesörler Kurulunun bilim ve sanatla 
ilgili çalışmaları için yapacağı toplantılara gere
kirse bölümün konu ile ilgili diğer öğretim üye
leri ve yardımcıları da katılabilirler. Ancak, bun
lar oy kullanamazlar. 

Bölüm Profesörler Kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilen
diren konuları ile, bölümde kürsü, atelye ve ens
titü açılmasına, birleştirilmesine veya kaldırıl
masına karar vermek; 

b) Bölümle ilgili tüzük ve yönetmelik tas
laklarını hazırlamak; 

c) Bilim ve sanat çalışmalarını ilgilendiren 
hususlar üzerinde karar vermek; 

d) Bölümün kadro ve ödenekle ilgili konu
larını Akademik Temsilciler Kuruluna teklif 
etmek, 

e) Bu kanunun 40 ncı maddesi gereğince 
akademi dışında görevlendirilecek öğretim üye
lerini seçmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — Bölüm Yönetim Kurulu bölüm 
başkanının başkanlığında öğretim görevi devam 
eden önceki başkanla, bölüm profesörler ku
rulunun iki yıl için kendi üyeleri arasından 
seçeceği iki profesör ve bir doçentten kurulur. 

Bölüm Yönetim Kurulunun görevleri şun
lardır : 

a) Bölüm Profesörler Kurulu kararlarının; 
kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerini ye
rine getirmek; 

b) Başkanın havale edeceği işleri inceli-
yerek karara bağlamak ve işlerinde kendisine 
yardım etmek; 

c) Öğretim, yönetim ve disiplin işleri hak
kında kararlar vermek ve gerekli hallerde üst 
organlara tekliflerde bulunmak. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri bölüm Yöne
tim Kurulunca yapılır. Ancak, çıkarılma ka
rarlarına karşı ilgililer, kendilerine yazı ile 
tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde Aka
demi Temsilciler Kuruluna itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz istiyen sa
yın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 7. —Bölüm Başkanı, profesörler 
kurulunca, üç yıl için, bölüm aylıklı profe
sörleri arasından salt çoğunlukla seçilir. Araya 
bir dönemlik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst 
üste iki dönemden fazla seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölümü yönetmek ve bölümle ilgili her 

türlü işleri yapmak; 
b) Atelye, kürsü, enstitü, lâboratuvar ve 

bölüme bağlı kurulların düzenle çalışmasını, öğ
retim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının 
derslere, atelyelere, seminerlere ve imtihanlara 
devamlarını ve yönetmeliklerle kendilerine ve
rilmiş görevlerin yerine getirilmesini sağlamak 
ve bu maksatla denemeler yapmak; 

c) Bölüm profesörler kuruluna ve bölüm 
yönetim kuruluna başkanlık etmek; 

d) Bölüm profesörler kurulunca teklif 
olunan kadro ve ödenekle ilgili hususları, ka
nun, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin temenni 
ve tekliflerini Akademi temsilciler kuruluna 
sunmak. 

Bölüm Başkanı denetlemeleri sırasında gö
receği aksaklıkları gidermek üzere gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlar. Bölüm Başkanı, 
görev başında bulunmıyacağı hallerde, bölüm 
Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil seçer. 
VeMlikle idare, altı aydan fazla sürerse veya 
ölüm, göreve engel olacak devamlı hastalık, ce
zai mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan seçim 
süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa,, ye
rine o devreyi tamamlamak üzere yeni bir baş
kan seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin 
organları 

Madde 8. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
milerinin organları şunlardır : 

1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Ge
nel Kurulu, 

2. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Temsilciler Kurulu, 

3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yö
netim Kurulu, 
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j 4. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Baş

kanı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

j mistir. 
Madde 9. — Devlet Güzel Sanatlar Aka

demisi Genel Kurulu, her bölümün profesörler 
kurullarından teşekkül eder. 

Görevleri şunlardır : 
a) Akademi Başkanını seçmek, 
b) Akademi temsilciler kurulunun görev 

ve yetkilerine ilişkin konularda istişarı organ 
olarak vazife görmek; 

Genel Kurul, Akademi Başkanı tarafından 
re'sen veya en az iki bölüm başkanının teklifi 
iiserine toplantıya çağırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10 — Devlet Güzel Sanatlar Akade-
| misi Temsilciler Kurulu, Akademi Başkanının 

•başkanlığında, öğretim görevi devam öden bir 
önceki başkanla, bölüm başkanlarından, her bö
lüm profesörler kurulunun kendi arasından iki 
yıl için seçecekleri ikişer profesörden kurulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilci
ler Kurulunun görevleri şunlardır : 

a) Millî Eğitim Bakanlığının onayı alın-
J mak garbiyle Akademide yeniden bölümler, ens-
| titüier açmak, kaldırmak veya birleştirmek; 

b) Aka denıinin bilim ve sanat çalışmaları
na ve öğretime ilişkin her türlü işleri hakkında 

! karar vamıek; 
c) Akademinin bütününü ilgilendiren ka 

nün, tüzük ve yönetmelikler hakkında teklif
lerde bulanmak; 

d) Bölüm profesörler kurullarının bilim 
j vs sanat çalışmaları ile ilgili tekliflerini ince-
I ieyip karara bağlamak; 

I e) Akademinin kadro ve ödenekle ilgili 
| hususlarım incelemek ve tekliflerde bulunmak; 
j f) öğretim üyeleri ve yardımcıları için di-
1 : İplin kurulu görevini yapmak 

g) 4489 sayılı Kanun gereğince veya kong
re, sergi ve araştırma için yabancı memieketle-

! ra gen der ilecek öğretim üye ve yardımcılarını 
| seçmek ve bakanlığa tekliflerde bulunmak; 
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h) Akademiler arası Kurula üye seçmek; 
i) Yönetmeliğine göre fahrî akademik un 

vanlar vermek. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11 — Bölüm kurullarının Akademi 
Temsilciler Kurulu tarafından uygun görülini-
yen işlem ve kararları, bölüm kurullarınca ye
niden incelenir. Bölüm kurulları kararlarında 
ısrar ettikleri takdirde Temsilciler Kurulunun 
'kararı kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12 — Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi Yenelim Kurulu akademi balkanının bas-
kanlîğmda öğretim görevi devam eden bir ön
ceki başkanla, bölüm başkanlarından ve genel 
sekreterden kurulur. Ancak, genel sekreter oya 
katılmaz. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim 
Kın ulunun görevleri şunlardır : 

a) Akademilerarası kurul ile akademi 
temsilcileri kurulu kararlarının kanun, tüzük ve 
yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde 
akademi başkanına yardımcı olmak; 

b) Akademi Başkanının havale edeceği iş
leri inceliyerek karara bağlamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maicfe 13. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Başkanı, «Devlet Güsel Sanatlar Aka
demisi Genel Kurulu» tarafından Akademi
nin aylıklı profesörleri arasından üç yıl için se
çilir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel 
Kurulu, Başkan seçimi için en az 2/3 çoğunluk
la toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az 
2/3 sinin gizli oyu ile seçilir. 2 nci turdan son
ra salt çoğunlukla yetinilir. Aynı kimsenin, ila 
donemi aşmamak üzere yeniden Akademi Baş
kan?. seçilmesi caizdir. 

Bir bölümden üst üste iki dönemden fazla 
Akademi Başkanı seçilemez. 

Akademi Başkanı, görevi başında bulunmı-
yacağı hallerde, bölüm başkanlarından birini 
yerine vekil seçer. Vekillikle idare, 6 aydan 
fazla sürer veya ölüm, göreve engel olacak de
vamlı hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebepler
le başkan, süresini doldurmadan görevinden 
aynlırsa aynı seçim süresini doldurmak üzere 
yeni bir Akademi Başkanı seçilir. 

Akademi Başkanı, Akademinin temsilcisi
dir. 

Akademi Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Akademi Genel Kurulu, Akademi tem

silciler ve Akademi Yönetim kurullarına baş
kanlık etmek, bunların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü 
işlerini yapmak; 

c) Genel sekr'eter ile, bölümlerce teklif edi
lecek bölüm sekreterlerini ve memurları Millî 
Eğitim Bakanlığına inha etmek, ücretli me 
murları ve hizmetlileri tâyin etmek; 

d) Akademi Temsilciler Kurulunca inse-
lenen kadro ve ödenekle ilgili hususları, kanun; 
tüzük, yönetmelik taslak ve tekliflerini Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak ve Millî Eği
tim Bakanlığınca onaylanan yönetmelikleri uy
gulamak ; 

e) Akademinin ita amirliğini yapmak, ta
hakkuk memurlarını görevlendirmek; 

f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı sağ
lamak ; 

g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı di
ğer kurumları denetlemek; 

h) Bu kanunla belirtilen görev ve yetkile
rin kullanılmasını ve Akademinin yönetim, öğ
retim, eğitim, inceleme ve araştırma işlerinin 
gereği gibi yürürtülmesini sağlamak; 

i) Yetkisinde olan işleri yerine geiirmiyen 
bölüm başkanı ve eğretim, üyeleri hakkında ge
rekli işlemi yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

III - Devlet Güzel Sanatlar Akademiîerar?,!! 
kurulu : 

Madde 14. — Akademilerarası kurul; Millî 
Eğitim Bakanının başkanlığında, akademi baş
kanları ile bölüm başkanlarından ve akademi 
temsilciler kurulları tarafından kendi üyeleri 
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arasından saltşoğımlukla 2 yıl için seçilen birer 
profesörden kurulur. Akademiler arası kurul 
toplantılarına Millî Eğitim Bakanlığı Kültür 
Müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı 
veya görevlendireceği bir üye ile Güzel Sanat
lar Genel Müdürü tabiî üye olarak katılırlar. 

Akademilerarası kurul, yılda en az bir defa, 
•Millî Eğitini Bakanının çağrısı ile ve uygun gö
receği yerde toplanır. Akademi başkanlarından 
birinin teklifi ile de, Millî Eğitim Bakanı, ku
rulu toplantıya çağırabilir. Akademilerarası 
kurulun raportörlüğünü toplantı yerindeki aka
deminin genel sekreteri yapar. 

Akademilerarası kurulun görevleri şunlar

dır : 
a) Akadeznilerdeki öğretim ve eğitime yön 

vermek; 
b) Devlet Güzel Sanatlar Akademilerince 

hazırlanan kanun ve tüzük taslaklarını incele
mek ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 

c) Kurulacak Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri hakkında görüşünü bildirmek, bunla
rın kuruluşlarında görevlendirilecek öğretim 
üyeleri ve yardımcılarını seçmek; 

d) öğretim üyelerinin disiplin kurulu ka
rarlarına, karşı yapacakları müracaatları incele
mek ve karara bağlamak. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz 
is Üyen say-n üye?. Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bu tasarının 14 ncü 
maddesinde 2 nci fıkrası «Akademilerarası 
kurul, yılda en az bir defa, Millî Eğitim Ba
kanının çağrısı ile ve uygun göreceği yerde 
toplanır» diyor. Ben bunu bir defa az görü
yorum, hicolmazsa bu fıkrada bir elastikiyet 
olmalı idi. Yani iki defa, üç defa. Senede bir 
defa toplanmış bir kurul, «en az» evet iki üç-
defa toplanabilir mânası çıkıyor burada. Ama, 
bir defa toplıyabilir. Hicolmazsa iki defa top
lanır, üç defa toplanır en az denseydi çok iyi 
olurdu. Sonra uygun göreceği yerde toplanır, 
bu da biraz Bakana fasla iltifat edilmiş gibi 
gözüküyor burada. Yani uygun göreceği yer 
neresi? Ankara, İstanbul, İzmir filân böyle bü
yük şehirler olmak lâzımgelir kanaatindeyim. 
Sonra akademi başkanlarından birinin teklifi 
ile de Millî Eğitim Bakanı kurulu toplantıya 
çağırabilir. Burada da Bakana ihtiyari bir hak 

verilmiş. Çağırmak mecburiyeti yok. Ben ek
seriya çağırabilir, yapabilir, edebilir diye bu 
kelimelere çok kızıyorum kanunlarda. Fazla 
elastikiyet var. idare kanunları hakikaten 
fazla elastikiyet icabeder ama kurulu Millî 
Eğitim Bakanlığı toplantıya çağıralaibilir. Ça
ğırmaz. Çok mühim bir meseledir. Çok ehem
miyetlidir. Akademilerde istiyor toplantıyı 
Bakan çağırabilir tâbirine istinadederek çağı
ramaz. Bu fıkra biraz haşiv gibi geliyor. Çağı
rır dese idi çok iyi olurdu. Bakanın ağzından 
burada içimizi ferahlatıcı bir iki kelime sarf 
edilmesini vazu kanun maksadına uygun bâzı 
ibareler söylenmesinde fayda mülâhaza ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özden teşekkür ederim, 
efendim. 

Sayın Bakan Sayın Altan'dan sonra zatı-
âlinize müsaade ederseniz söz vereceğim. Sa
yın Arııburun sıraya kaydediyorum. 

Sayın Altan buyurunuz efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhte
rem senatörler, bu madde dolayısiyle söz alan 
Arkadaşım Sayın özden bu maddedeki toplan
tı yılında en az bir defa toplantı yapılmasını 
doğru bulmadığını söyledi. Bu bir asgari had
di tâyindir. Birçok kanunlarda maddeler ted
vin edilirken bu şekilde bir hüküm vaz'edilir. 
Diğeri lüzum görüldüğü hallerde istediği ka
dar yapılabileceğini ifade eder. Esasen Aka
demilerarası kurulun görevleri sayılmıştır. Bu 
görevlerin yapılması icabettiği hallerde elbet
te toplantı yapılacaktır. Kaldı ki, yerin tâyini 
de tamamen Bakanın istediği şekilde uygun 
gördüğü yer olarak neresi olursa olsun gibi 
bir hükümle serbest bırakılmış değildir. Mad
denin yine aynı kısmın son cümlesinde «Aka
demilerarası kurulun raportörlüğünü toplantı 
yerindeki akademinin genel sekreteri yapar» 
demek suretiyle memlekette mevcut akademi
lerin bulunduğu bir yerde mutlaka toplantı ya
pılacağına dair bir tahdit koymuştur. Yani 
akademinin bulunmadığı bir yerde toplantı ya-
pılamıyac aktır. Türkiye'de nerede akademi 
varsa onun bulunduğu bir yerde yapılacaktır 
demektir ki, bu muayyen birkaç şehirden iba
rettir. Elbette bu bir bakımdan faydalıdır. Çün
kü bu sene yapılacak bir toplantı bir akade
minin bulunduğu yerde yapılır. Diğer akade-
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mi mensupları gelmesi icabeden şahıslar oraya 
gelir, ikinci bir toplantı halinde bir müsavatı 
temin bakımından uygunda gelirse mevzu iti
bariyle ve saire itibariyle öbür akademinin bu
lunduğu yerde yapılır. Diğerleri ilk toplantı
nın yapıldığı yerdeki akademi mensupları bu 
seçer oraya gelir. Bu şekilde bir ahenkte te
min edilmiş olur. Bu maddede Sayın özden'in 
zannettiği kadar Bakanın tamamen istediği yer
de tâbiri ile geniş bir toplantı yeri tâyin 
etme hakkı yoktur. Akademilerin bulunduğu 
yerler olması gelir kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ederim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı buyurunuz 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirno Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Sayın Altan'm da son cümlesinde 
ifade ettiği gibi burada toplantı yeri uygun 
göreceği yerde ifadesi ile aldığı mâna iktisadi 
ve Ticari ilemler Akademileri Kanununda da 
aynı durum vardır. Teamül teşekkül etmiştir. 
Bu yerler akademilerin bulundukları yerlerdir 
ve teamüle göre bunu biz münavebe ile yap
maktayız. Akademi her toplantı bir başka 
akademinin bulunduğu yerde yapılmaktadır. 

ikinci husus da da bugün elde bir kanun 
bulunmamasına rağmen akademinin vaki talebi 
iyi niyetle ve muvafık tarzda mütalâa 
edilerek yerine getirilmiştir. Burada Millî Eği
tim Bakanlığına verilmiş tarzda bir yetki yok
tur. Mutlak Millî Eğitim Bakanını akade
milerin arzularını değerlendirmek Güzel Sanat
lar Akademimizin en iyi, akademilerimizin 
en iyi çalışması tarzında bunu kullanacaktır. 
Sayın özden emin olsunlar. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim efendim. 

Sayın Arıburun buyurunuz efendim. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu madde fev
kalâde ehemmiyetli ve Millî Eğitim Bakanlığı
na bir nevi kontrol hakkını verebilecek olan 
hattâ vermekte olan büyük ve ehemmiyetli 
kontrol maddesidir. Çünkü maddenin birinci 
fıkrasını okuduğumuz zaman görüyoruz. Üç ta
ne elemanı vardır. Bu akademiîerarası kurulda 
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ve yine (A) fıkrasında da vezifeleri nıeyanın-
da akademideki öğretim ve eğitime yön ver
mek de âmil olacaktır demektir. 

Sayın arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı
mız Anayasa mucibince çok büyük bir külfetin 
altındadır, yüklenmiştir bu sorumluluğu, mec
buriyeti. Bütün Türkiye'nin yalnız okullarda 
değil bütün Türklerin ve Türkiye'nin eğitimi 
ile sorumludur. Talim - terbiyesi ile sorumlu
dur. Diğer yönetmeliklerde ve kanunlarda 
kontrol maddeleri kâfi derecede söylenmemiş
tir. Eksiktir. Üniversiteler özerkliğinin bu es
nada durumlarını hepimiz görüyoruz. Nasıl te
sir ediyor ve Millî Eğitim Bakanlığımız nasıl 
müşkül durumlarda kalıyor, nasıl hattâ millet 
çapındaki eğitimini tam mânası ile kontrol ede
memek gibi bir duruma düşmektedir, düşüyor. 
Bu maddenin buluşu çok iyi. Sorumluluk, bü
yük bir mesuliyet ve mecburiyet yüklenen bir 
bakanlık aynı zamanda bâzı müeyyideleri de 
mâlik olması icabeder. Bunun için ben huzuru
nuza geldim. Bu maddede mademki yön verir 
deniyor. O halde yön vermek için lâzımgelen 
salâhiyeti haiz demektir, okulun içinde. Bende
niz de o mânayı anlıyorum. Bunu tesbit etmek 
isterim. Ve Sayın Bakandan da sormak isterim. 
Bendenizin anladığı gibi midir ve bu hakikaten 
bu eğitime yön vermekte salahiyetli bir uzuv 
olarak mı bulunmaktadır. 

İkincisi sayın arkadaşlarım, yıllar evel Al
manya'da bir müze görmüştüm, ismi Entartete 
art idi, Münich'te, Hitler zamanında. Türkçe-
ye çevirirsek eğer soysuzlaşmış sanat. Orada 
birçok resimler, heykeller filân vardı ki, yani 
hakikaten insanı çileden çıkaracaktı. Sanatla 
hiçbir ilgisi olmıyan şeyler. Koskoca Almanya 
gibi bir yerde demek bu tarzda hattâ mükâfat, 
büyük mükâfatlar kazanmış eserdir diye sanat 
eseri ortaya çıkarılmış bâzı şeyler çıkıyor. Ne
reden çıkıyor bunlar? Bunlar sanat okulların
dan. Yani bizim bu tarzda söylediğimiz Güzel 
Sanatlar Akademilerinden çıkıyor. Oraya men-
subolan talebe veya insanlar tarafından orta
ya atılıyor. 

Sayın arkadaşlarım, temenni ederim ki, ikin
ci temenni olarak sayın Bakanlığımızdan ve sa
yın marif erkânımızdan bu yeni kanunla güzel 
sanatlar akademilerimiz hakiki Türk kültürü
nü ve o dehayı, o ince zevki ortaya çıkarsın. 
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Bundan sonraki muasır güzel sanatlar dalları 
üzerinde ve bizini Türk damgası vurulmuş, mil
lî damgamız vurulmuş bir sistem, bir eser so
rumluluğu yaratılmış olsun, Nasıl başka mem
leketlerin ekolleri varsa resimde, heykelde şun
da ,bunda görür görmez tanıyorsa herkes, böy
le bizim Güzel Sanatlar Akademilerimizden de 
bundan sonra işte bu kontrol vasıtalariyle bu 
tarzda sevkü idare vasıtasiyle bu tarzda ilham 
vermek vasıtasiyle bu gibi büyük eserlere, dünya 
çapındaki eserlere ve bir sisteme Türk damgası 
vurulabilsin. Türk kültürü damgası vurulabil
sin. İşte ancak bu gibi kontrollarla olabileceği 
için Sayın Bakanımızdan istirhamımız o yön
den istirhamımız da mümkün ise eğer bu da 
büyük prensiplerden biri olarak Güzel Sanat
lar Akademilerimize yerleştirilmiş olsun, say
gılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Arıburun teşekkür ede
rim. 14 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın 
ü.ye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 14 ncü madde kabul 
olunmuştur, efendim. 

Madde 15. — Akademilerarası kurulun ala
cağı kararlar kesindir. 

BAŞKAN — 15 noi madde üzerinde söz isti
yen sayın üye. Buyurun Sayın özden, 

EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Kararlar 
kesindirden maksat Danıgtaya müracaat kapısı 
kapalı mıdır, değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet yerinizden de 
esvap verebilirsiniz. Sayın özden 15 nci made-
de kurulun alacağı kararlar kesindirin mânası 
Danıştaya gitme hakkını da nez eder mi diye 
soruyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLEAMİ EÎLTEM 
(Edirne Milletvekili) — Hayır Saym Başka
nım, Anayasamız esasen buna imkân vermez. 
Bunların icrai karar olduğunu ve onaya tabi 
olmadığını ifade eder, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ede
rim efendim. Sayın özden kâfi mi efendim? 

ESREM ÖZDEN (istanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN —- Efendim 15 nci madde üzerin
de söz istiyen soru sormak istiyen saym üye 
yok. 15 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etrniyenler... 15 nci madde ka
bul olunmuştur efendim. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim üyeleri 

Madde 16. — Devlet Güzel Sanatlar akade
milerinin öğretim üyeleri, akademi profesörleri 
ve akademi doçentleridir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isti
yen saym üye yok. 16 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olunmuştur efendim. 

Madde 17. — Devlet Güzel Sanatlar akade
mileri profesörlerinin görevleri şunlardır : 

a) Görevlendirildiği kürsü veya atelyenin 
gerektirdiği öğretim, eğitim, araştırma ve im
tihanlarını yapmak; 

b) Atelyeleri, pratik çalışmaları, uygula
ma, lâboratuvar ve seminerleri yönetmek; 

c) Meslekî yayınlar yapmak ve kendi sa
nat alanında eserler vermek; 

d) Doçent ve asistanların çalışmalarını yö
netmeliklerine göre düzenliyerek yetişmelerine 
yardım etmek; 

e) Akademi Temsilciler ve Akademi Genel 
kurullarınca verilecek görevleri yerine getir
mek. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye... Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, söz buraya gelmiş
ken Türkiye'nin eğitim meselelerinin en mü
himlerinden birisi üzerinde durmak istiyorum. 
Genç yaşta bulunan arkadaşlarımız, evlâtları
mız üniversitelerde, akademilerde okurlarken 
haber alıyoruz, duyuyoruz, kürsü profesörleri 
kürsülerine çıkmıyorlar. Doçentlere ve diğer 
eğitim işi ile meşgul olan arkadaşlara bu kür
sünün diğer sahiplerine bırakıyorlar. Bir adam 
Ord. Prof. olduktan sonra kürsüye çıkmayı te
nezzül addediyor, öyle gözüküyor. Bana öyle 
geliyor. Bu böyle olmamalıdır. Kürsü sahibi 
mazereti bulunmadıkça kürsünün sahibidir, 
kürsüden söyliyeceği sösler, o ilmin en esaslı 
sözleri olacaktır. Ve ondan istifade edilecektir. 
Büyük profesör olmuş, çok ehemmiyetli ilimler
le mücehhez, muktesebatı var, profesördür, 
ama ders okutmuyor. Kürsüye çıkmıyor. Ben 
onun ilminden nasıl istifade edeceğim, bu ilim
den nasıl istifade edilecek ki, o ilimden istifade 
edecek çocuklar kürsünün etrafında toplas-
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mışlardır. Kürsünün sahibi yoktur. Eu olmaz 
arkadaşlar bu olmaz. Bu büyük bir yaradır, bu 
yara kanıyor. Hiçbir zaman kürsüsüne çıkma
mış profesörlerin ismini gençler söylüyorlar. 
Burada bu Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanun tasarısının bu maddesi cidden önemli bir 
maddedir. Maddenin esasında profesörlerin gö
rev yapmaları ve bu görevlerini kürsüde bil
fiil yapmalarını vâzıı kanun kastediyor. Bu 
kürsüden ifade etmek icabeder ki, kanun çık
tıktan sonra akademilerdeki profesör arkadaş
larımız mazeretleri bulunmadığı takdirde her 
zaman kürsülerinin sahibi olmalıdırlar. Kürsü
lerinden derslerini takrir etmelidirler. Bu söz
lerimiz aynı zamanda diğer üniversite hocaları
na da sâridir, onlardan da rica ediyoruz. On
lar da çıksınlar kürsülerde kendi ilimlerini bu 
körpe dimağlara aşılamaya kalksınlar. Ancak 
biz böyle kalkınabiliriz. Hepimiz âlimiz, hepi
miz birçok şeyler biliyoruz, hepimiz âlimi kül 
halindeyiz, ama kürsüde değiliz ilmî tahsil et
miyoruz, ne yapacağım böyle bir profesörü ar
kadaşlar? 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym özden teşekkür ederim 
efendim. 17 nci madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. 17 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 17 nci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 18. — Aynı atelye veya kürsünün 
birden fazla profesörü varsa, bunlardan biri Bö
lüm Profesörler Kurulunca o atelye veya kür
sünün yönetimi ile görevlendirilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is
tiyen saym üye yok. 18 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler... 
18 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 19. — Akademi profesörleri, akade
mi doçentleri arasından, Profesörler Kurulu ka
rarı ile seçilirler. Profesör seçimi, bölümlerin 
bildirecekleri gerekçeli ihtiyacın akademi tem
silciler kurulunda kabulü ile, belirtilen kürsü 
ve atelyeler için yapılır. 

Akademi profesörlüğüne seçileceklerde ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak akademi
lerde veya üniversitelerde doçentlik yapmak ve
ya doçent unvanını kazandıktan sonra ihtisası 

I ile ilgili bir bölüm, sanat veya meslek dalın
da 7 yıl çalışmış bulunmak; (Ancak, dışarda 
çalıştıktan sonra akademiye intisabedecek do
çentler için, bu sürenin en az iki yılının akade
mi içinde eylemli doçentlikte geçmiş olması 
şarttır.) 

b) Sanatkârlık değerini veya bilim gücü
nü ve öğretme kabiliyetini, doçentlik imtihanı
nı kazandıktan sonraki çalışmaları ve eserleri 
ile tanınmış olmak; 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki 
öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile öğ
retim yapanlardan durumları akademilerarası 
kurulca uygun görülmek; 

I d) Kendi sahasında ilmî araştırmalar yapa
bilecek .yeterlikte ikinci bir yabancı dil bilmek; 

BAŞKAN — 19 ucu madde üzerinde söz is
tiyen saym üye?... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurunuz, soru-
j mız efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şurada bir şey var: «İkinci bir yabancı dil bil
mek.» Yani, bir Türkçe, iki yabancı dil daha 
mı? Yoksa bir Türkçe, bir yabancı dil daha 
mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakana soralım efendim. 
Saym Bakan lûtfan cevap verir misiniz efen
dim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI EETEM 
(Edirne Milletvekili) — Evet, Saym Başkanım, 
Türkçenin dışında bir yabancı dil ve tekrar 
bir yabancı dil daha var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Millî 
Eğitim Bakanı. Sayın Tuna tatmin oldunuz de
ğil mi efendim? 

19 ncıı madde üzerinde söz istiyen saym 
üye?... Yok. 19 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 20. — Akademi profesörlerinin tâ
yinleri, profesörler kurulunun seçimi, akademi 
temsilciler kurulunun kabulü ve Millî Eğitim 
Bakanının onayı ile müşterek kararla yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz is- • 
üyen saym üye?... Yok. 20 nci maddeyi oyları-_ 
nısa arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 20 nci madde kabul edilmiştir efen-

I dim. 
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Madde 21. — Sözleşme ile Devlet Güzel Sa
natlar Akademilerinde görevlendirilecek ya
bancı profesörler ve uzmanlar, görev alacakla
rı bolüm profesörler kurulunun teklifi. Akade
mi temsilciler kurulunun kararı üzerine Millî 
Eğitim Bakanlığınca vazifelendirilirler. Sözleş
me sürelerinin bitmesi ile veya başka sebeplerle 
görevlerine son verilmesi de aynı * usule tabi
dir. 

Bunlar, öğretim görevleri bakımından, ay
lıklı öğretim üyeleri için konulmuş hükümlere 
tabidirler. Ancak, enstitü müdürlüğü ve lâboratu-
var şefliği dışında idari görev alamazlar ve yö
netim kurullarına giremezler. 

NAIIİT ALT AN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen sorunuz efendim. 
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, burada profesörlerin ve uzmanların aylık
lı öğretim üyeleri için konmuş hükümlere tabi 
olacağı bildiriliyor. 

Şimdi, burada 1 sayılı cetvel var. Tabiî bu 
bir sayılı cetvel de bu maddeleri alâkadar edi
yor efendim. Burada; asistan, okutman, profesör 
ve doçent diyor uzman tâbiri geçmiyor. Bunların 
maa3ları karşılarında gösterilmiş. Bilâhara, bu 
madde okunurken, Devlet arka arkaya öğretim 
yardımcıları bulmak isterken kadrolu uzman
lardan bahsediyor. 

Şimdi, 21 nci maddede yabancı uzmanlar 
clryor. 28 nci maddede kadrolu uzmanlar diyor. 
Fakat m kadroları veren maddede ve ilişik lis
tede uzmanların ne şekilde kadroları mevcudol-
duği: bildirilmemiş. Bunun açıklanmasını isti
yorum, 

BAŞKAN — Sayın Altan, Hükümetten ce
vabını istiyelim efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı lütfen cevaplan
dırır mısınız, efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkanım, kad
rolar bugünkü duruma göre tesbit edilmiştir. 
Halbuki madde geleceğe de müteveccihtir. İh
tiyaca göre, kadrolar tekrar Yüksek Meclislere 
sunulacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
Sayın Altan tatmin oldunuz mu? Efendim. 

21 11.0i madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?... Yok. 21 nci maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 21 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 22. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri doçentlerinin görevleri şunlardır : 

Atelye veya kürsünün yönetimi ile görevli 
profesörün göstereceği yolda : 

a) öğretim ve eğitim yapmak. 
b) Atelye çalışmalarını, pratik çalışmaları, 

uygulama ve seminerleri yönetmek, 
c) Bilim ve sanat alanında araştırma ve 

yayımlar yapmak, 
d) Bölüm başkanı ve bölüm profesörler 

kurulunca verilecek görevleri yapmak. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye var mı?... Yok. 22 nci macladeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 22 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 23. — Devlet Güzel Sanatlar Akade
misinde doçentlik unvanı bu kanunda gösteri
len imtihanları başarmakla kazanılır. Doçent
lik imtihanına girebilmek için adaylarda aşağı
da yazılı şartlar aranır. 

a) öğretim görevi alacağı bilim veya sa
nat dalı ile ilgili bir yüksek öğrenim diploma
sından başka ressam, heykeltraş ve dekoratif 
sanatların ihtisas dallarına mensubolanlar için 
doktora seviyesinde yeterlik te*i vermiş olmak; 
yüksek mimarların ve diğer bilim dallarına 
mensubolanların yurt içinde doktora yapmış ve
ya yabancı bir memlekette almış oldukları dok
tora diplomaları Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından usulüne göre onanmış bulunmak. 

b) Görev alacağı dalda bilim veya sanat 
değeri taşıyan etüt, proje veya eseri bulun
mak. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye var mı?... Yok. 23 ncü maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 23 ncü madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 24. — Doçentlik imtihanı, bir akade
minin göstereceği lüzum üzerine, adayın ilgili 
olduğu bilim ve sanat kolunun profesörlerinden, 
akademilerarası kurulca teşkil edilecek jüriler 
tarafından yapılır. Doçentlik imtihanından ön
ce, aday, bir yabancı bilim dilmden imtihan 
edilir. Bunu başaranlar girecekleri bilim veya 
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sanat kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. 
Doçentlik imtihanını başaranlar «Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Doçenti» unvanını kazanır
lar. İmtihanı başaramıyanlar, sonraki yılların 
imtihanlarına girebilirler. Yabancı memleketler
de doçentlik yetki ve unvanını veren imtihan
ları başarmış olanlar da, ilgili bölümlerin dü
şünceleri alındıktan sonra, akademilerarası ku
rul kararı ile «Akademi doçenti» sayılırlar. Do
çentlik imtihanları özel yönetmeliğe göre yapı
lır. 

Doçent unvanını kazanmış olanların maaş
ları, kadroları ne olursa olsun, 3656 sayılı Ka
nuna göre almaya hak kazandıkları derecenin 
bir üstüne yükseltilir; bu suretle tâyin edilen
lerin bir alt derecede geçirmiş oldukları hizmet 
süreleri ilk terfi sürelerinden indirilir. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye var mı?... Yok. 24 ncü maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 24 ncü madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 25. — Doçentlerin tâyini, Akademi 
Temsilciler Kurulunun ona?/!, akademi başkanı
nın teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılır. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye var mı?. Yok. 25 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Ka
bul etmiyenler. 25 nci madde kabul edilmiş
tir. efendim. 

Madde 26. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demilerinin öğretim yardımcıları şunlardır: 

Öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okut
manlar ve asistanlar. 

Öğretim yardımcılarının kendi alanlarında 
yüksek öğrenim dilpoması almış bulunmaları 
şarttır. 

a) öğretim görevlileri : Doçenti bulunmı-
yan dersler için geçici olarak veya her hangi 
bir dersin özel bilgi veya uzmanlık istiyen ko
nularının öğretim ve uygulaması için geçici 
veya sürekli olarak, başka bir resmî görevde 
çalışan veyahut serbest meslek sahibi bulu
nanlardan kendi uzmanlık alanlarındaki çalış
maları ve eserleri ile tanınmış kimseler «Öğ
retim görevlisi» unvanı ile görevlendirilebi
lirler. 

Öğretim görevlileri; Profesörler Kurulunun 

teklifi, Akademi Temsilciler Kurulunun onayı 
ile, münhal, esas veya yardımcı öğretim üye
leri kadrolarından biri karşılık gösterilmek su
retiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olu
nurlar. Bunların görevlerine son verilmesi de 
tâyinlerdeki usule göre yapılır. 

Bu gibilerden, resmî bir görevden nakil su
retiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri 
üzerinden aylık verilir. Esas görevleri üze
rinde kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 
sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştiri
len 18 nci maddesine veya 3888 ve 5 . 3 . 1984 
tarih ve 439 sayılı kanunlara göre aylık veya 
ücret alırlar. Serbest mesleklerde olanlarda 
kanunlara göre alabilecekleri aylîk veya ücret 
verilir, 

b) Asistanlar : öğretini mesleki iğinde her 
kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara ve 
Asistanlık Yönetmeliğine göre s:cilir Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, Devlet hizmetine girmede ara
nılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu 
ile ilgili yüksek öğrenim diploması almış ol
mak; 

2. Yabancı bilim dillerinden birini, yönet
meliğinde tesbit edilen derecede bilmek; 

3. Profesörler Kurulunca seçilecek jüri
nin, asistanı olmak istediği sanat, veya bilim 
dalında yapacağı imtihanda, basarı göster
mek. 

Asistanlar, her kürsü veya atslye basındaki 
profesörün veya bu. görevi yapan öğretim üye
sinin teklifi ve bölüm profesörler kurulunun 
onayı üzerine akademi başkanı tarafından aday 
olarak tâyin edilir. Adaylıkta en az bir yıl ça
lışırlar. Başarısı görülenler asillikleri tayinle
rindeki usule göre onanır. Gerekli görülenlerin 
adaylık süreleri, ilgili profesör veya bu görevi 
yapan öğretim üyesinin teklifi ve bölüm profe
sörler kurulunun karariyle bir yıl daha uza
tılabilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan 
asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten bağ
lıyarak, üç yıl içinde, yönetmeliğine göre, dok
tora veya yeterlik imtihanı vermekle yüküm
lüdürler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmi-
yen asistanların durumları ilgili ateyle veya 
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kürsü profesörünün veya bu görevi yapan öğ
retim üyesinin teklifi üzerine bölüm profesör
ler kurulunda incelenir, gerekli görülenlerin 
süresi bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aş
mamak üzere, uzatılabilir. Bımu, bu süre için
de sağlıyamıyanlar veya akademilerde asistan 
olarak çalışmakta devamları gerekli görülmi-
yenlerin, tayinlerindeki usule uyularak akademi 
asistanlığı ile ilgileri kesilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri asistan
larının görevleri şunlardır : 

a) Bölüm profesörler kurulunca, yanma 
verildiği profesör veya doçentin lüzum göste
receği öğretim ve uygulamada hazır bulun
mak; 

b) Kendisine verilen görevi ile ilgili ter
cüme, inceleme, araştırma, uygulama ve ya
yın ödevlerini vaktinde ve düzenli olarak ye
rine getirmek; 

c) Yanında çalıştığı öğretim üyesinin 
gösterecği yolda öğrencilerin çalışma, araş
tırma ve uygulamalarına yardım etmek. 

BAŞKAN — 28 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen oaym üye?,. 

ÎT AHİT ALTAN (Çanakkale) — Konuyu 
teknik V akımdan kısaca arz edeyim. Burada ev-
volâ cğrîtim görevlilerinin vazifeleri sayılıyor. 
Ufak harflerle aynı madde içinde görevler sa
yılırken <:a, b, c» ufak harfleri konmuş. Şimdi 
b":r:.5?.. t^i If edilirken ve maddeye atıf yapı-
kık?;ı daima bir pksaklık olacaktır. Küçük 
«a» «b» «c» harflerinden yukardaki «a» mı ola
cak, c.acıdaki «a» mı olacak. Çünkü aynı mad
de ;;î:-::Io «e» «b» «c» harfleri mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükü
met? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. Bu 
ifade edilirken bu paragTaflar dikkate alınmak 
suretiyle yapılır. Bu şekilde kabulünü arz ede
rim. 

BAŞKAN — Yani söyle ifade buyuruyor-
sT-nns «-kanunları tetkik ederken fıkralar ay
lıdır, bsndler ayrıdır, bölümler ayrıdır.» Bina-
enale3*b bu tefrike göre «a» «b» «c» 1er aynl-
ck-ğı takdirde bu tehalüf olmaz diye izah edi-
ycnranııs?. 

M i l l î EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edime Milletvekili) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Al-
tan tatmin oldunuz mu efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 26 

ncı madde üzerinde söz istiyen sayın üye .. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 26 ncı madde kabul edil
miştir efendim. 

Dördüncü Bölüm 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı 

ve akademi dışında çalışma 
Madde 27. — Devlet Güzel Sanatlar Akade

mileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, akade
mi için kabul edilmiş olan çalışma saatleri iein-
ûd görevleri başında bulunmakla yükümlüdür
ler. 

Her atelye ve dersin öğretim, uygulama ve 
araştnmalariyle ilgili çalışma programları her 
yıl Ekim ayı içinde bölüm Profesörler Kuru
lunca hazırlanarak bölüm başkanlığı tarafından 
akademi içinde ilân edilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde gö-
rovî.i clup, bunun dışında resmî veya özel bir işi 
bu!un±nıyan profesör ve doçentler ile asistan
lara, eğretim görevlileri ve kadrolu uzmanlara 
(aylıkları ile, akademi başkanlığı, bolüm baş
kanlığı enstitü müdürlüğü, iâbaratuvar şefliği 
S"!1:!, E kademi içinde aldıkları ücreti yönetim 
hlsmetlenr.e ait ek görev tazminatından başka) 
her ey 4C3S sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek 
ve tadillerinde yer alan hükümler dairesinde 
tazminat verilir 

Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 7214 
.-'.ayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz, üni
versite ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
öğretim üyeleriyle, Devlet Güzel Sanatlar Aka
demicinde öğretim yapacak nitelikleri haiz 
olup 3656 sayılı Kamınım 18 nci maddesine gö
re Akademide görev alacak olanların bu gö
revlerinden dolayı aylık veya ücret almaları 
esas görevlerine ait tazminatlarına halel getir
mez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü 
ek ve değişiklikleriyle birlikte ay:^en Akademi 
mensupları hakkında da uygulanır, 

Bu 'maddede sözü geçen organlardan imi 
vcr.-:ite Senatosu yerine Devlet Güz?l Sanatlar 
Akademili Genel Kurulu, Fakülte Prafssörlrr 
Kurulu yerine Devlet Güzel Sanatlar Temsilci-
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ler Kurulu, Fakülte Dekanı yerine Bölüm Baş
kanı aynı görevleri yaparlar. Bu husus ile ilgili 
tahsisat Akademi bütçesine konulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim, 
üye ve yardımcılarının personel rejimi 4936 sa
yılı Kanun ve ek ve tadilleri hükümleri daire
sinde yürütülür. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 28 — Devlet Güzel Sanatlar Akade
mileri profesörler ve doçentlerinden istiyenler, 
27 nci maddede belirtilen tazminatı almamak ve 
haftada 8 saati aşmamak şartı ile, mesleklerine 
uygun olan serbest işleri yapabilirler. Ancak, 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri profesör ve 
doçentlerin üniversitelerle, benzeri resmî yük
sek okullar ve kendi akademilerinde; üniversi
te ve benzeri yüksek okullar profesör ve do
çentlerinin de Devlet Güzel Sanatlar akademi
lerinde 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
esasları dahilinde görev almaları halinde, bu 
görevlerinden dolayı maaş veya ücret almaları, 
esa<3 görevlerine ait tazminatlarına halel getir
mez. 

BAŞKAN — 28 nci nadide üz^rİn^a s^z is
tivan savın üye?.. Yok, Maddeyi oylarım s** arz 
edivnnvm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Disiplin İşleri 

Madde 29. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demilerinde öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 
ilgili disiplin işleri, Akademi Temsilciler Ku
rulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 30. — öğretim üyeleri ve yardımcı
larından bu kanunla belirtilen öğretim ve eği
tim görevlerini gerektiği gibi yerine getirmi-
yenlere veya meslek vakar ve haysiyetine ya-
raşmryan haraiketlerde bulunanlara, Millî Eği
tim Bakanı, Akademi Başkanı veya bölüm baş
kanlarının teklifi üzerine hareketin ağırlığına 
ve aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre, 
şu disiplin cezaları verilir : 

i a) Göreve dikkati çekme : Yazı ile bildi
rilir ve sicile geçmez. 

b) Kusur bildirme : Görev veyahut mes
lek vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden 
dolayı kusurlu sayılmaktır. 

c) İşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği 
göreve özürsüz olarak onbeş gün içinde başla-
mıyan, sürekli sekiz gün veya bir öğretim yılı 
içinde toplam olarak 20 gün özürsüz olarak işi 
basma gelmiyen veya bu kanun gereğince yü
kümlü oldukları görevleri yerine getirmiyen; 
hususiyle öğretim, sanat, ilmî inceleme ve araş
tırma yapma ve bunların sonuçlarını açıklama 
konularında yetersizliği Profesörler kurulların
ca tesbit edilen öğretim üyeleri hakkında uy
gulanır. 

d) Akademi öğretim meslekinden çıkar
mak : Akademi öğretim meslekinde kalmasına 
yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı 
harekette bulunanlar hakmda uygulanır. 

Bunların akademik unvanlarını taşıyıp ta-
şımıyacaklan hususu Akademi Temsilciler Ku
rulunca ayrıca kararlaştırılır. 

Bu cezalar sicile geçirilir ve yazı ile doğru
dan doğruya ilgiliye bildirilir. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 31. — Akademi Başkanları ve bö
lüm başkanları hakkında, idari görevlerinden 
dolayı 30 ncu maddenin (a), (b) ve (c) fıkra
larında yazılı cezalar Millî Eğitim Bakanı ta
rafından verilir. 

Bu cezaların uygulanmasını gerektiren ku
surlu hareketler ve yasak fiiller aynca öğretim 
üyeliği ve memuriyet sıfatlarını da haleldar et
tiği takdirde, akademi başkanlığı ve bölüm 
başkanlığı idari görevinden çekilmiş sayılan il
gililer hakkında yapılacak disiplin takibatı, öğ
retim üyeleri hakkındaki hükümlere göre yü
rütülür. 

BAŞKAN — 31 nci made üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — Akademi Temsilciler Kuru
lunca verilen cezalara, bildirme tarihinden iti-

I baren on gün içinde, ilgililer, yazılı olarak Aka-
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demilerarası Kurul nezdinde itiraz edebilirler. 
Bu kurulun kararı kesin olup buna karşı ilgili
lerin yetkili yargı mercilerine kanuni süresi 
içinde başvurma hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 33. — Akademi öğretim üyelerinin 
memurluk görevleri dolayısiyle veya görevle
rini yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine 
Memurin Muhakematı Kanununun gerektirdi
ği ilk soruşturma, iki muhakkik tarafından ya
pılır. Bu muhakkiklerden biri akademi pro
fesörleri, diğeri Bakanlık Başmüfettişleri ara
sından Millî Eğitim Bakanı tarafından seçilir. 

Soruşturma evrakı ve fezleke, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından Danıştaya gönderilir. Yar
gılamanın gerekliliğine veya gereksizliğine 
Danış tayın ilgili dairesince karar verilir. Bu 
kararlara ilgililer veya Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay Ge
nel Kurulunca incelenerek kesin karara bağla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 34. — Akademi öğretim üyeleri, bu 
kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında gö
revlerinden çıkarılamazlar, akademik unvan
larından yoksun edilmezler. Başka bir işe geçme 
veya çekilme yolu ile görevlerinden ayrılanlar 
akademik unvanlarını taşırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Bölüm 
Malî hükümler 

Madde 35. — Akademilerin bilim ve sa
natla ilgili yayın işleri ile, atelye ve lâboratu-
varlarında yapılacak sanat eserlerini değerlen
dirmek, halkımızın sanat zevk ve kültürünün 
gelişmesine hizmet etmek üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı (bütçesine konulacak ödenekten aka
demiye, akademinin her bölümü için 100 000 
c-c liraya kadar döner sermaye verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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| rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 36. — Döner sermayenin bölüm, 
enstitü vs kurumlar arasında dağıtılması veya 
birinden ötekine aktarılması, Akademi Yöne
tim Kurulu kararı ile yapılır ve Maliye Ba
kanlığına bildirilir. Akademi bu sermayeyi ken
di çalışma ve faaliyet alanlarına paralel ola
rak kurabileceği döner sermaye işletmelerinin 
yönetiminde ve bu işletmelerle ilgili alet, maki-
na, malzeme, hammadde, v.s. satınalmasmda ve 
banların bakım, kullanma ve onarımında kul
lanılır. Döner sermayeden imal veya istihsal 
olunan maddeler dışında her hangi bir madde 
ve malzeme, bedeli karşılığında da olsa, aka
demiye devredilemez. Döner sermayenin he
sap yılı, malî yıldır. Bu sermayenin muamele
leri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunu ie 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş Lir. 

Madde 37. — Döner sermayenin işletilmesi; 
alım, satım, sarf ve hesap işlemleri Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından müşte
reken hazırlanacak yönetmelik esasları daire
sinde yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 38. — Dener sermaye ile yapılan ya
yınların, meydana getirilen sanat eserlerinin 
maliyet bedelleri ile satış bedelleri arasındaki 
fark, döner sermayenin kârını teşkil eder. 

Bu sermaye 250 000 liraya baliğ oluncaya 
kadar yukarda yazılı esaslar dâhilinde işletil
mesinden elde edilen kâr, döner sermayeye ek
lenir. Döner sermaye 250 000 liraya baliğ ol
duğunda elde edilen kâr, yıllık bilançolarla Ha
zineye irat. kaydedilir. 

Döner sermayenin idare hesabı her malî yı
lın sonundan itibaren dört ay zarfında bilanço
su ile gelir ve gidar belgeleri ve kayıtları Sa-
yıştaym denetimine sunulur. 

Bilanço ve eklerinin bir örneği, aynı süre 
I içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Döner 
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Sermaye işlemleri akademinin aylıklı veya üc
retli personeli arasından tâyin olunacak ele
manlar tarafından yürütülür. Döner sermaye
nin sorumlu saymanı Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunur. 

Döner sermayenin demirbaş eşya, malze
me ve sair ayniyatı, Devlet Ayniyat Yönetme
liği hükümlerine göre kayıt ve işleme tabi tu
tulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Millî Eğitim Bakanlığı Mer
kez Kuruluş kadroları ile Merkez Kuruluş ve 
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki 58 sayılı Kanunda (Özlük 
işleri Genel Müdürlüğü) başlığı altında 2 ve 4 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolardan; 

a) (Güzel Sanatlar Akademileri) başlığı 
altında yazılı olup, bu kanuna ekli III ve IV 
sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar, 

b) 2 sayılı cetvelin (Millî Eğitim Bakan
lığı öğretim Daireleri ve Kurumları Memur 
kadroları) başlıklı kısımlardaki kadrolardan 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisince kullanılan 
ve bu kanuna ekli V sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar, 

Kaldırılmış yerlerine, bu kanuna bağlı I ve 
II sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konulmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. 

NAHÎT ALT AN (Çanakkale) — Bir maddî 
hata vardı, onu belirtecektim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil buyurun efen
dim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Komisyonun dikkatine eminim, dikkatinden 
kaçmadığını zannediyorum ama burada bir dik
katsizlik olmuş gibi geliyor bendenize. 39 ncu 
maddeye merbut cetvelin (D) bölümünde iki 
profesörün maaşı 750 lira olarak gösterilmiştir, 
burada bir yanlışlık olsa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil onun hakikati
ni Millet Meclisinden şimdi tahkik ettirdim, 
sehven geçmemiş, 1 750 liradır. Zatıâlinizin de 
Öylece tashih etmesini rica ederim efendim. 
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Sayın Altan. 
NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Aynı şeyi 

söyliyecektim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Arıburnu, buyurunuz 

efendim. 
TEKÎN ARIBURNU (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu maddede 
(1) numaralı cetvelle (2) numaralı cetvelde bâzı 
kadrolar dikkatimi çekti, bunu arz etmek iste
rim. 

Simdi (1) numaralı cetvelin (f) bendinde 
resim, heykel müzesi, idarecileri diye bir liste 
var. Burada 11 aded memur 450 lira, ondan son
ra ikinci. (2) sayılı cetvelde de yine altındaki 
kadroda Resim ve Heykel Müzesi Müdürü bir, 
ücreti 300 lira. 

Müzelerdeki, bu akademinin de hin şüphesiz 
ilerde müzesi dünva canında bir müze olacak
tır. Ama ba.sla.-nıoıotan. itibaren müzelerdeki bil
hassa, bu ook kıymetli eserlerin muhafazası ile, 
ver] estirilmesi ile bakımı ile mükellef olacak 
r»l̂ n b", zeva.t. bövle 400 lira, 450 lira maıash mü-
Aî\ri\ dahi 300 lira, bir ek «rörev mfoi. 300 lira 
"*hi bir* küçük ek srörev a,lan bir raka,mlann 
oHı-nıflp, görmek istemiyor erönül. Bu zevatı bu 
VkiTrı inin, muhafaza için bövle laıalefttavin 
hakci vaziyetinde de&il de bir nevi bakımı ile 
mükellef mütehassıs, bundan anlıyan cok iyi 
i t işmiş insanlar olması icabeder. dolavısivle de 
oldukça büvük, hin olmazsa başka hususlarda 
ta,Tnjq!h oelbetmivecek ffibi büyücek bir ücret 
veva maaş alması icabeder kanaatindeyim. Bunu 
^vrn Bakanlıkla il/rili arkadaslrrmın dikkat-
•''M-iTiKj .arş öderim, dfi^ismoçine imkân vok. Fa
kat bu vrfbi zevatı ne müdürü, ne de bakıcıları 
V'PSVP, muhafızlarım, laalettayin hademe veya 
muhafız 'gribi adetmemek lâzımgelir. Kadrolarda 
Met*, bakımcı -profesörler mahiyetinde müte
hassıs zevat meyanmda seçmelidirler. Bu su
retle ancak emniyetini de temin etmiş olabiliriz. 
Aynı zamanda da eserler de hakikaten bakılır, 
kazaya da uğranız, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Anburun'a teşekkür 
ederim efendim. 

Sayın öztürkçine bir şey mi ifade etmek 
istiyorsunuz? buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan müsaade ederseniz Sayın öztür-
çine'den sonra zatıâlinize söz vereyim efendim. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; malî hüküm
leri ilgilendiren kısım yalnız döner sermayenin 
ne şekilde işliyeceğini ve döner sermayenin 
nelere tâbi olmadığını, yani 2490 sayılı ve 1050 
sayılı Kanunlara tâbi olmadığını sarahatle ifa
de ediliyor. Halbuki burada en mühim olan hu
sus malî hükümlerde Devlet Güzel Sanallar 
Akademileri organları tarafından yapılan bilim
sel ve teknik araştırma ve yayınların gerektir
diği her türlü giderler bu kanuna, göre bu haliyle 
kabul edilince 2490 sayılı Kanunun şümulü içe
risine giriyor. Halbuki, burası teknik bir yerdir. 
Her işi acele istiyen, her işi çabuklaştırılan bir 
husus oldujRuna göre, döner sermayenin sarfı 
2490 sayılı Kanununun ve 1050 sayılı Kanunun 
şümulü dışında kalıyor. Ama asıl en mühim hu
susların bunun dramda kalması idarenin isde 
selâhiyeti gecikmiş olacaktır. Bendeniz bu hu
susta yeni bir maddenin tedvini için önerge 
vermiştim. Sayın Akademi Başkanı ile konuş
tum. Bu kanun kabul edildioi zamanda, bu hu
susta veni bir ek madde ile Hükümete müracaat 
edf •ftfiAjcHni vmdettio-î wm bu önenrevi sunmu
yorum. Bn bir an evvel kanunlarsın. Ondan son
ra da bu hususta bir tasarı gelirse, fouıra da 
Allah'ın izni ile ve elbirlio-i ile çabucak çıkarta
lım. Aksi halde. kanunun bu sekimde çıkması 
sarfivat vönündfin. 2490 saıyrtı kanun tali kal
dığı müddetçe isler bir hareket olmıyacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efen

dim. 
3VÖLT.Î F.&tTtM BAKANI ÎLTTAlvrî EFTFM 

(Edirne Milletvekili) — Savın Başkan. Savın 
Arıburun'un ileri sürdüğü husus; resim ve hey
kel müzesi müdürü bir öğretim üyesidir. Ve bu 
vasifevi bir idari ek srörev olarak yaramaktadır. 
33 ncü madede belirtildiği üzere Akademi Baş
kanı 400 lira, almaktadır. Bütün bcMm başkan
ları da 300 lira almaktadır. Bu da onun gibi 
bir ek g-Örevdir. Benaen aleyh, 300 lira kifayet
lidir. Onu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Savın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim, efendim. 

39 ncu madde üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok. 39 ncu madeyi cetvelleri üe birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 39 ncu madde kabul edilmiştir efendim. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

MADDE 40. — Devlet Güzel Sanatlar aka
demilerinin öğretim üyelerini; bilim, sanat ve 
meslek çalışmalarını memleket içinde ve dışın
da gerektirdiği inceleme gezilerini yapmak, ça
lısına ve araştırmalar için belli yerlerde incele
melerde bulunmak; belli bir işi doğrudan doğru
ya yapmak veya yapılmasını yönetmek; yerli 
veya yabancı sergi ve kongrelere katılmak gi
bi bilim, sanat ve meslek hizmetleri için, bölüm 
profesörler kurulu kararı ile, bağlı oldukları 
akademi dışında geçici olarak görevlendirmeye 
akademi başkanlarının teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanı yetkilidir. Bu yolda görevlendiri
lenler, aylıklarını kendi akademilerinden almak
la beraber, başka yerlere gönderilmiş iseler ge
çici görev yollukları, akademi hesabına gön
derildikleri takdirde, kendi akademilerinden, 
başka daire ve idarelerce istenmişlerse o daire 
veya idarelerden alırlar. Akademi hesabına mem
leket dışına gönderilmeleri halinde verilecek 
yolluklar, hakikî yol masrafları ödenmek ve 
gündelikleri memleket içi gündeliklerin üç ka
tını aşmamak üzere Akademi Temsilciler Ku
rulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlı
ğınca belirtilir. Çalışma masraflarının gerektir
diği her çeşit idari ve teknik harcamalar ilgili 
bulunduğu bütçeden ödenir. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere 
katılmak üzere, akademi hesabına dış memleket
lere gönderilecek öğretim üyelerinin gönderil
me şartları, usulleri ve sırası Akademi Temsil
ciler Kurulunca bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu yönetmeliğe 4489 sayılı Knuna göre dış 
memleketlere gönderilecek öğretim üye ve yar
dımcıları hakkında da aynı surette hükümler 
konur. Akademi, öğretim üyelerinden her hangi 
birini ilgili bölüm profesörler kurullarının teklif 
ve karan ile bağlı bulunduğu akademi dışındaki 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin veya üni
versitelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki 
yılı aşmamak üzere kendi kadroları ile nakle
dilmek suretiyle görevlendirmeye Millî Eğitim 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz isti-
yen üye? Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; öğretim üyeleri -
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nin kürsülerine sahibolması hususundaki görü
şümü bunda,n evvelki maddelerde yüksek mü
saadelerinizle arz etmiştim. 

Şimdi, bir madde daha geldi önümüze. Bir 
dert maddesi daha. Bu da bizim dertlerimizden 
olan bir derttir. Profesör izin alır, Avrupa'ya 
gider, Amerika'ya gider. Orada altı ay, bir se
ne falan kalır. Kürsü boş. Kürsü asistanı, do
çentin elindedir. Bu ne olacak yani, bu böyle 
mütemadiyen devam edecek mi? Açık kam bu. 
Neyi tetkik edecek? O tetkik edecek, öteki tet
kik edecek. Ondan sonra doçenti gidecek, 
Hep böyle oluyor, bunun bir sonu yok mudur? 
Bu böyle bir açık kapı gibi geliyor bana. Bu
nu kapamak lâzım. Tamamen kapamak olmaz, 
Bu suiistimal ediliyor arkadaşlar. Bunu açık 
konuşalım. Kimseden korkmadan, çekinmeden, 
karşımızdaki arkadaşların güceneceklerini de 
düşünmeden apaçık konuşmak lâzım. Benim ka
naatim şudur ki, bir profesör, profesör mev
kiine gelmiş bir büyük öğretim üyesi; bu artık 
Avrupa'da da tetkikat yapmış, Amerika'da da 
tetkikat yapmış gelmiş oturmuş kürsüsüne. 
E... Bu bir ay, iki ay gider gelir. Âmenna, ka
bul ediyorum. Ama bir sene, iki sene Amerika'
da, Avrupa'da, İsviçre'de, Holânda'da kalırsa 
bu biraz da gülünç oluyor. Bunu kabul edelim, 
gülünç oluyor. Neyi tetkik edecek? Oradaki il
mî yürüyüşünü, oradaki sanatın inkişafını, ora
daki ilmin nasıl öğretmene intikal ettirilmesi 
lâzımgeldiğini filân, bunları öğrenecek. Ama, 
öğrendi geldi, ne verdi bize arkadaşlar? Bunu 
takibe diyor muyuz? Bunu da takibetmiyoruz. 
Bize getirdiği şeyi de takibetmiyoruz. Çıkıp bir 
iki lâkırdı ediyor. Belki bir basın toplatısı da 
yapıyor. Ama bir eser vücuda getirmiyor. Ora
daki çalıştıklarını bilfiil ispat etmek mevkiinde
dir. Böyle bir vaziyet olmadıkça, bir profesö
rün Avrupa'ya gönderilmesinde asla ve kafa 
tasavvur edemiyorum. Gidecek, bir sene, iki se
ne oturacak, yazacak ondan sonra gelecek. 
Anlıyorsunuz!... Bu itibarla benim kanaatim şu
dur: 

Saym Bakanın ağzından da ifade edilme
sini rica ediyorum. Bu şekilde ilim için gönderi
lecek arkadaşlarımızın orada uzun müddet kal
malarına müsaade etmemeli, Az kalırlarsa ve 
kaldıkları semereyi getirir bizlere ifade ederler
se, bir ilim semeresini eseri ile, bir kitabı ile 

veyahut takrirleri ile ifade buyururlarsa, yazar
larsa o zaman hiçbir diyecek yok. Gitti âlim, 
geldi âlim ve bize ilmini anlattı deriz. Fakat, 
hiçbir şey getirmezse, hiçbir şey yazmazsa mü
temadiyen orada kalır, gelirse buraya; bu fay
dalı olmaz. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Kongrelere iş
tirak ediyorlar. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet iştirak 
eder, güzel. Gider 10 - 15 gün kalır. Buna bir 
diyecek yok. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Siyasi kongrele
re gidiyorlar. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Siyasi kon
grelere de gidebilirler. Fakat, gidip gelmesinden 
sonraki vasiyet nedir; değişti mi profesör, de
ğişmedi mi? Bâzan da değişir. Onu da biliyoruz 
ya... Söylemiydim şimdi. 

Muhterem arkadaşlarım; galiba sizi yoruyo
rum. Bâzı şeyleri açmakta, fayda olduğu için 
ifade ediyorum. Diğer arkadaşlarımdan da rica 
ederim, bildiklerini lütfen bu kürsüden ifade 
etsinler. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Özden teşekkür ederim, 

efendim. 
Sayın Bakan görüşmek istiyorlar mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Arkadaşlardan konuş
mak istiyen varsa hay hay, ondan sonra görüş
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dikeçligil, Sa
yın Rendeci söz istemiş bulunuyorlr. 

Sayın Dikeçligil buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, mensubolduğumuz bir camiaya tabiî gölge 
düşmesini istemeyiz. Bu, Avrupa'ya tetkik gezi
leri arkadaşımızın ifade ettiği gibi kendi mes
lektaşları arasında dahi dedikodulara sebebiyet 
veriyor. Hattâ, milletin parası ille gidiyor, komü
nist kongrelerine iştirak ediyor, ve ondan sonra 
ilmî tetkik yaptım, diyor. Milletin parası ile gi
diyor. 

Şimdi, bir üniversite mensubunu Avrupa'ya, 
dışarıya tetkikata gönderiyorsunuz, oranın il
minden, irfanından, faydalan diyorsunuz, gel di
yorsunuz ; ondan sonra çocuklara bir şeyler ver, 
diyorsunuz ve dolayısiyle gördüklerinizi eserler
le veya eserle ortaya koyun, diyorsunuz. (A. P. 
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sıralarından «makale yazsın» sesleri) Veya ma
kale, arkadaşımızın dediği gibi, yazsın diyorsu
nuz. Şimdi, bu, samimiyetle söylüyorum ki, bu
nu profesörler arkadaşlarımızın bâzıları söylü
yor. Bu, gidiyor. Bir ticari gezidir, ticari gezi
dir. Diğer üniversite ile anlaşılmıştır, karşılıklı 
gidiliyor, senelerce kalınıyor, diyor; ondan son
ra oradan gelirken döviz karşılığı neler getire
yim, neler... O getirdiklerini de satıp bir para 
kazanma meselesidir, diyor. Bu, ilme, Türk maa
rifine, Türk ilim adamına gölge düşürür. 

Sonra, tetkikat, gezi yalnız Batıda da olmaz. 
Diğer ülkelere katiyen gitmiyorlar. O halde di
ğer ülkelerde de incelenecek, tetkik edilecek me
seleler var, Orta - Doğuda, diğer memleketlerde 
filân. Orada da tetkikat var, tabiî, nasıl gelişi
yor, nasıl ediyor, filân. E... buralara gitme yok. 
Çünkü, orada zorluk var, öbür tarafta refah var, 
eğlence var, filân var. 

Arkadaşlar, bu işe dur demeli, üniversiteler. 
Bu işe dur, demeli, ciddiyetle bunun üzerine eği-
linmeli, milletin parasını heba etmemeli ve gez
dikten sonra tetMkatı neticesinde eser vermeli. 
Bu hastalık öyle sirayet etmiştir ki, Devlet dai
relerine de sirayet etmiştir. Sorarım arkadaşlar 
size, gidiyorsunuz Devlet dairelerine, hangi 
umum müdür, Avrupa'da filân nerede? Avrupa'
da, falan nerede? Avrupa'da. Günlerce kalıyor. 
Ne getiriyor, ne getiriyor? Sadece memleketin 
kesesinden döviz alıyor, harcırah alıyor, başka 
bir şey değil, bu. Bir şey getirdiği yok. Benim 
kanaatimce esas tetkik edilecek bizim memleke
timizdir. Bizim memleketimizin meselelerine 
eğilmeden, daha tetkik edilmeden, eser verilme
den başka memleketlerden bize bir şey getirile
mez. Getirilir, ama yine o metotla bizim memle
ketimiz tetkik edilir. Maalesef, bizim memleke
timize ilim adamlarımız meselelerimizde tam mâ-
nasiyle yabancıdır. Anadolu'yu karış karış tara-
mamışlardır, gezmemişlerdir. Burada tetkikat 
yapmadan Avrupa'da vakit geçirmek doğru de
ğildir. Arz ettiğim gibi, bütün vicdanları renci
de etmeli, tlim adamı gidiyor İtalya'da, ondan 
sonra başka kongrelere iştirak ediyor. Bu, ilim 
adamı olamaz, bunu üniversite bünyesinden at
malı, çıkarmalı, doğru değil, bu. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri) Ve bir de beyanat veri
yor. Nasıl olur, bu? Ondan sonra, millet der, üni
versiteye itimadedip, üniversite parasını aldı, 

gezmeye gitti, yerinde kullandı değil, doğru de
ğil, arkadaşlar. 

Onun için arkadaşımızın yerden göğe kadar 
hakkı vardır. Bizim arkadaşlarımız da bunu tas-
vibetmez. Ve böyle bir gezi de normal değildir. 
Neticesiyle ölçülür, her şey. Şimdiye kadar ge
zenlerden, gelenlerden bir netice almadık, millet 
bundan müşteki, hattâ, söylediğim gibi, profe
sörler kendi aralarında dedikodu yapmaktadır
lar. Bu, ilim adamlarına gölge düşürüyor, ilim 
adamlarına itimadını milletin siliyor, ortadan 
kaldırıyor. Onun için bu iyiye kullanılsın. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, teşekkür ede

rim, efendim. 
Sayın Rendeci, buyurunuz, efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, benden evvel arka
daşlar, söylemek istediğim hususların bir kısmı
na temas ettiler. Ben bir noktayı aydınlataca
ğım, ve bir temennide bulunacağım. 

40 ncı maddenin son fıkrası, gerek bu mad
deye göre, gerek kongrelere katılmak üzere aka
demi hesabına dış memleketlere gönderilecek öğ
retim üyelerinin gönderilme şartları, usulleri ve 
sırası akademi temsilciler kurulunca bir yönet
melikle düzenlenir, diye son fıkraya bir yönet
melik çıkarılacağına dair bir hüküm konmuş
tur. 

Şimdi, kimseden kötü niyet şüphe etmiye 
hakkımız yok. Tabiî öyle bir niyetle konuşmu
yorum da, şimdi, idari yönden Bakanlığa bağlı, 
dışarıya gidecek yollukların, ve sairesi yine bu 
madde hükümlerine göre Bakanın onayına bağlı, 
yollukları, yine Bakanlığın Bütçe içerisinde öde
necek hesabına bağlı. Yönetmeliğin de tanzimi 
Bakanın tasdiki ile olsaydı daha iyi olurdu, be
nim kanaatimce. Fakat, burada yönetmeliğin Ba
kanlıkça tasdik edileceği veya bakanlıkça tan
zim edileceği hakkında bir hüküm yok. Şimdi, 
gönül isterdiki, idari yönden, bilimsel muhtari
yet değil, idari yönden bu şekilde Bakanlığa 
bağlı bir müessesenin de dışarıya gönderilecek 
teknik elemanlarının veyahut da ilmî araştırma
lar yapacak kimselerinin o çerçeve ve ölçü içe
risinde yine Bakanın ve Bakanlığın kontrolü al
tında olması lâzımgelir, idi. Yönetmeliğin de Ba
kanlıkça tanzimi faydalı olurdu, zannımca. 

Bu bakımdan, ben bu temenniyi izhar ediyo
rum. Sayın Bakandan da istirham ediyorum, 
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eğer bu tanzim edilecek yönetmeliğin hazırlan
masında ve yönetmeliğin tasdikinde kendileri de 
Bakanlık olarak işe hâkim olurlarsa akademinin 
çalışmalarında bilhassa, dışardaki tetkik, sergi 
resim, konferans, kongre gibi, çalışmaların da
ha organize ve daha disiplinli olmasını sağlamak 
imkânım bulmuş oluruz. Bu bakımdan Bakanlı
ğın bu işe önem vermesini hassaten rica ediyo
rum. 

Bir de, dışarıya gidecek, arkadaşlarımın te
mas ettikleri gibi, öğretim üyelerinin hakikaten 
öğretim üyesinin dışarıda kalabileceği süreleri 
hesabedilerek, ders zamanları, programlar, hoca
ların kadrolarının mâhdudoluşu, arkadaşlar, şu
rada verdiğimiz kadrolar nihayet kürsülere ye
tecek kifayettedir, fazla kadro değildir, öğretim 
üyelerinin daha çok bu nevi gezilerini ve tet
kiklerini öğretim zamanlarının dışında yapma
ları hususuna da bu yönetmelikte işaret edile
rek bakanlığın o yönde dışarıya gidecek öğretim 
üyelerine bilhassa ders olmadığı zamanlar, yani 
mevsiminin dışında, tatil zamanlarına bu tetkik
lerini getirmeleri mümkün olduğu takdirde, ta
biî, bâzı kongreler ve saireler ders zamanı içeri
sinde olursa onlara iştirak mecburi olur, onun 
dışındaki tetkiklerin ders saatleri dışında ge
tirilmesi daha faydalı olur ve yönetmeliğe bu 
nevi hükümler konursa faydalı olur, zannımca. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, teşekkür ederim. 
Sayın Ertuğ, buyurunuz, efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, 40 ncı madde münasebe
tiyle izhar edilen fikirler iki kaynaktan doğmak
tadır. Birisi, akademik fonksiyonun aksaması, 
diğeri de, akademik kadronun Batı memlektle-
rine veyahut görgü ve bilgilerini artırmak üze
re gitikleri ülkelerde zaman israfı yapmaları 
şeklinde bir endişeden doğmaktadır. 

Evvelâ, bir hususu tesbit etmek mecburiye
tindeyiz ki, ilim statik bir konu değildir, dina
mik bir konudur. Bugün profesör olan, profe
sörlük seviyesine yükselmiş bulunan bir insan 
görgü ve bilgisini her an artırmaya mecburdur, 
ilim daima değişir. Binaenaleyh, son değişiklik
leri tedris hayatında yaşadığı müddetçe öğretim 
üyelerinin takibetmeleri ve hattâ mahallinde 
görmeleri mecburiyetindedirler. Ama, gittikleri 
yerde randımanlı çalışmıyorlarsa bunlar önceden 

I tesbit edilmiş üniversitelerde veya yerlerde 
faaliyet yapmıyorlarsa bu ayrı problem. Bu, ka
nunun verdiği hakların tatbikatmdaki aksaklık
lardan ibarettir. 

Binaenaleyh, öğretim üyelerine görgü ve bil
gilerini artırmak üzere her kademede bir öğre
tim üyesi aynı zamanda talebedir, ölünceye ka
dar her kademede gelişme, yeni şeyi öğrenme, 
yenilikleri tanıma imkânını bağışlamak mecbu
riyetindeyiz. Bırakınız ki, kanunun vaz'ı tarzın
da bu ihtimallerin hepsi önlenmiş durumdadır. 
Bu 40 ncı maddenin kapsamındaki dışarıda gö
revlendirme ve yani görevi dışarısında başka bir 
hizmete, meselâ akademi hocası mimar farzedi-
niz, bir millî eser yapılacaktır. O millî eserin 
yapılması o hocaya verilmiştir. Devamlı olarak 
çalışması gerektiği zaman 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununda olduğu üzere iki sene, bir sene 
dışarıda görevlendirme hakkını tanır. 4936 sa
yılı üniversiteler Kanununda meselâ bir Siya
sal Bilgiler Fakültesi Dekanını getirir bir umum 
müdür yaparlar bir yerde, ondan istifade eder
ler, iki sene sonra gider kendi kürsüsüne avdet 
eder. Bir bunu sağlamak için, bir de yurt dı
şında görgü ve bilgisini artırmaktan bahsediyor-
ki bu, profesörler kurulunun kararı, akademi 
başkanının tensibi, Millî Eğitim Bakanının da 
tasdiki ile olacak bir şey. Bu kadar ibir süzgeç
ten geçtikten sonra, bu hakkın suiistimal edil
mesi zannetmiyorum ki mümkün olsun. Bu iti
barla, bir hususa daha işaret edeyim, bu kabîl 
müesseselerimizde, üniversite veya akademileri
mizde, yüksek öğretim müesseselerimizde bilhas
sa dış memlektlere gitme yolluğu o kadar azdır 
ki, hiçbir üniversitemizde altı ayın üstünde öğ
retim üyelerinin gittiği vâki olamamaktadır. 
Âzami müddet altı aydır. 

Bir arkadaşımız buyurdular bunlar tatil za
manlarında gitsinler, ders aksamasın, öğtetim 
kadroları bu kabîl ihtimalleri karşılayacak şe
kilde tanzim edilmiştir, edilmelidir, edilmekte
dir. Ama tatil zamanında öğretim üyesi gidip 
ne yapacak, plajlarda mı gezecek. Muhakkak M, 
tedrisat zamanında, eğitimin olduğu zamanda 
gitmeye mecburdur ki, orada görgüsünü, bilgi
sini artırabilsin, çalışmasını yapabilsin. Bizde 
olduğu gibi Batı memleketlerinde de bir ta
til süresi vardır. Bu tatil süresinde elbette 
bu öğretim üyelerinin oradan faydalanmaları 
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imkânı yoktur. Bu itibarla arkadaşlarımın en
dişesini haklı görüyorum. Burada lütfen ser-
dettikleri fikirler de samimidir. Fakat, metin
de bunlar önlenmiş durumdadır. Zaten bir mil
letin, bir memleketin müesseseleri şuurlu bir 
hale geldiği zaman o endişelerin hiçbirisi mev-
zuübahsolmıyacaktır. Bir otokritik teşekkül 
edecektir. Kendi kendini kontrol şuuru ola
caktır. Bu itibarla, hiç bundan endişelen-
miyelim ve bu maddenin kabulüne oyumuzu 
kullanalım. Burada serdedilen temenniler el
bette bakanlık ve akademice dikkate alınacak
tır. 

Saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Er-

tuğ, Sayın Kor, buyurun. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, 
Senatonun değerli üyeleri, Güzel Sanatlar 
Akademilerinin ve bütün öğretim üyelerinin, 
bilim sanat ve meslek çalışmalarının verimini 
artırmak, memleketimizde ileri derecede araş
tırma ve geliştirme müesseselerine sabibolma-
mızı sağlamak ve son asrın en son gelişmele
rini daimî olarak takibetmek amacı ile profe
sörlerde, doçentlerde, asistanlarda, hattâ bu 
akademilerde okuyan öğrencilerde mutlaka dış 
memleketlere gidip görmelidirler ve bu dış 
memleketlerin son gelişmelerinden faydalan
malıdırlar. Milletimizin 20 nci asrın ilim, fen 
ve sanat ilerleyiş temposuna ayak uydarabil-
mesi için buna mecburuz. Hiçbir zaman bu 
millet kendi memleketine faydalı olacak ele
manların masraflarından kaçınmaz. Ve gittiği 
memleketlerde uzun kalıyor, kısa kalıyor da 
diyemeyiz. Onu Profesörler Kurulu, yine 
Millî Eğitim Bakanının görüşü ile tesbit eder 
giderler. Kimin bir sene kalacağını, kimin on 
sene kalacağını, onu Profesörler Kurulu ve 
Millî Eğitim Bakanı o maddede, yazıldığı şe
kilde meşgul olacaklardır ve bu elemanlar 
gideceklerdir. Biz niçin gittiğini, ne mak
satla gittiğini katî olarak bilmeden, bu iki 
sene kaldı, bu altı ay kaldı diyemeyiz. Her 
mesleğin, her ilmin, her sanat dalının dışarı 
memlekete faydalı olabilecek şekilde giden ela
manın ne kadar kalacağını, onu Profesörler 
Kurulu, ilim adamları karar vermelidirler. 
Şu kadar uzun kalıyor, bu kadar uzun kalı
yor diyemeyiz. Suiistimal edenler başka. Biz 
suiistimal edenden bahsetmiyoruz. O suiisti

mal edenler, kendi cezalarını görürler. Fakat 
bu memleketin kalkınması için dışarı memle
kete giden ilim adamlarımızı, talebelerimizi 
bu kadar çok kalıyor, eksik ilim öğreniyor 
diye buradan serzenişte bulunmamız doğru ol
maz. Bu memleketin kalkınması için bu mem
leketin çocukları mutlaka dış memleketlere git
melidirler. 20 nci asrın yükseliş temposunu 
ancak o şekilde ayak uydurabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Kor teşekkür ederim. 
Sayın Altan, buyurun efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, burada bir yanlış anlama ol
masın. Arkadaşlarımızın konuşması bu madde
nin tadili veya kabul edilmemesi hususunda de
ğildir. Bu doğrudan doğruya bu madde dola-
yısiyle dışarıya gönderilen öğretim üyelerinin 
ne şekilde hareket etmeleri lâzımgeldiği hu
susunda bir ışık tutma ve aynı zamanda aka
demi temsilciler kurulunun çıkarmakla mü
kellef olduğu yönetmelikte nazarı itibara alın
ması lâzımgelen hususlarda- bir yol gösterme 
mahiyetinde kabul edilecek hususlardır. Yoksa 
arkadaşlarımız burada bu madde, kabul edil
mesin, şöyle olsun, böyle olsun diye bir tadil 
teklifi de vermiş değillerdir. Bütün mesele 
budur. Onun için bu madde dolayısiyle aka
demi temsilcileri kurulunca çıkacak yönetme
likte, dışarıya gideceklerin şartları ve geldik
lerinde ne yapacakları hususu bu konuşmala
rın ışığı altında tanzim edilirse her halde daha 
iyi olur, kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Altan teşekkür ede

rim. Buyurunuz Sayın Bakan. Bulunduğunuz 
yerden konuşabilirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, 
arkadaşlarım bu madde üzerinde çok kıymetli 
fikirler söylediler. Tabiîki, bu fikirler öğ
retim üyeleri üzerinde gerekli aksini yapa
caktır. Fakat, bunun şartları ve usulü, ka
nunda belirtildiği üzere bir yönetmelikle tes
bit edilecektir. Yönetmeliğin tesbitinde bu hu
sus dikkate alınacaktır. Sayın Rendeci'nin en-
dişesisine mahal yoktur. Bu yönetmeliklerin 
tamamı Millî Eğitim Bakanının onayından 
geçecektik. Çünkü bu müessese idari özerkliğe 
sahip değildir. 10 ncu madde ve 10 ncu mad
denin (C) fıkrası da bunu âmirdir. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Saym Bakan teşekkür ederim, 

efendim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Bir sorum var Sa

yın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim üniver

siteler araştırma müessesesi olarak mütalâa 
ediliyor. Bu öğretim üyeleri yabancı memle
ketlere gidiyorlar, etüdlerini yapıp dönüyor
lar. Acaba dönüşlerinde bir eser çıkarmaları 
mümkün olabilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bingöl, 
Saym Bakan, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Dikkate alına
caktır efendim. 

BAŞKAN — Dikkate alınacağı ifade edil
mektedir efendim. Muhterem senatörler 40 ncı 
madde üzerinde söz istiyen saym üye yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 40 ncı madde kabul edilmiştir. 
efendim. 

Madde 41. — Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi öğretim üyeleri ve yardımcıları her 
türlü protokol işlerinde üniversite öğretim üye
leri ve yardımcıları için uygulanan usullere 
bağlıdırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 41 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Akademi öğretim üyeleri ve 
yardımcılariyle akademi memur ve hizmetlileri
nin izinleri, ilgili bölüm başkanlarının da mü
talâaları göz önünde tutularak akademi baş
kanınca; başkanların izinleri ise, Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 42 nci mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 43. — Organ ve unvanlarla ilgili se
çimler gizli oyla yapılır, diğer oylamaların 
gizli veya açık oyla yapılacağı, oylamayı ya
pan kurullarca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzsrind3 söz 
istiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 43 ncü 
medde kabul edilmiştir efendim. 
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Madde 44. — öğrencilerin akademi öğretim 
ve yönetim organları ile olan ilgi ve münase
betleri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 44 ncü mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Madde 45. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra faaliyete geçirilecek yeni aka
demilerin müstakillen çalışabilecek hale gel
melerine kadar himayesi, Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından mevcut akademilerden birine 
verilebilir. Bu gibi yeni akademilerin müsta
kil çalışmaya başlamaları, ancak her bölümde 
en az üç profesörün bulunması ve Devlet Gü
zel Sanatlar Akademilerarası Kurulun bu hu
susu kararlaştırmasiyle olur. Bu görev aka
demilerarası kurul teşekkül edinceye kadar 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tem
silciler Kurulu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 46. — Bu kanunda hüküm bulunmı-
yan durumlarda genel hükümlere uyulur. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz is
tiyen saym üye?.. Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Vaktinizi 
almamak için buradan arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim bu 
genel hükümler uygulanır sözü bizim şimdi
ye kadar olan mevzuatımızda yer almış bir 
hükme benzemiyor, üniversiteler Kanunu uy
gulanabilir denebilir, Devlet Memurları Ka
nunu uygulanır denebilir ama genel hükümler 
uygulanır demek hidbir meseleyi halletmez. 
Muğlak bir ifadedir. 

BAŞKAN — Saym Bakan bir şüphe izhar 
edildi cevap verecek misiniz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Ben de bir cümle ile 
arz edeyim. Yani bütün akademilerin mesele
lerinin bu kanunda çözülmediğinin ifadesidir 
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bu. Mevzua ve ilgisine göre atıf yapılan husus
larda ve atıf yapılmıyan hususlarda da bütün 
genel hükümlerin bu akademilere uygulanaca
ğını ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurunuz efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu maddenin önemi şuradan 
geliyor : Genel Hükümlerin uygulanmıyaca-
ğı bir mesele yok zaten. Genel hükümler 
eğer tetabuk ediyorsa uyuyorsa uygu
lanır. Burada yani bir kamu müessesesi, 
yeni bir müessese kuruluyor. Bir kamu kuru
luşu bu. Buna kanunla vücut veriliyor. Bunun 
hudutları çizilmiş yetkileri belirtilmiş, organ
ları söylenmiştir ve bunlar hakkında uygulana
cak maddelerde yer almıştır. Bunlar kâfi de
ğil, bunlar kâfi değilse ya benzer müesseseler
deki kanunlar uygulanacak veya bir Devlet 
kuruluşu olduğu için Devlet Personel Kanunu 
uygulanır diye bir hüküm konulur. Ama genel 
hükümler uygulanır demekle meselâ jandarma
ya dair hükümler de burada uygulanır mı? Bil
mem Karayollarının filân işlerine dair olan hü
küm kullanılır mı? Ücretlilere ait, işçilere ait 
hükümler uygulanır mı? Uygulanmaz. O halde 
bu madde bir şeyi halletmiyor ve Sayın Baka
nın buyurdukları gibi bir şey ise ona da lüzum 
yok. Yani böyle bir madde sevk edilmeye ihti
yaç olmadığı kanaatindeyim. (A. P. sıraların
dan zararlı da değil sesleri) Hiçbir faydası 
yok, hiçbir şeyi de halletmiyor. Yarın efendim 
bir ihtilâfa düşebilirsiniz. Bu maddeler arasın
da adam kendisine uygun bilmem nerede bir 
madde bulur, getirir illâ bunu uygulıyacaksın. 
Çünkü genel hükümler uygulanacağı sarahati 
onu, o kapıyı açar. Yani bir memur hakkında 
bir akademi mensubu hakkında geçici madde
lerde hükümler var, şimdi onlardan birisini uy
guladınız. Bunlardan işi halledemiyorsa başka 
bir kanunda, başka bir mevzuatta kendisine 
uygun bir madde bulursa onu işletmek ister. 
Yani mahzurlu tarafı da vardır bunun. 

BAŞKAN — Saym Hazer teşekkür ederim 
efendim. 46 ncı madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Bir değiştirme önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 46 ncı madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Sekizinci Bölüm 
Geçici hükümler 

Geçici Madde 1. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde öğretmen veya asistan olarak 
çalışmakta bulunanlardan, akademideki görev
lerine devamları gerekli görülmiyenler, bu ka
nunun yayımından Önceki son akademi temsil
ciler kurulu üyelerinin Millî Eğitim Bakanının 
Başkanlığında yapacakları toplantıda gizli oy
la üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile verecek
leri karar üzerine akademi dışında bırakılırlar. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca kadro 
maaşı ile başka görevlere naklen tâyin olunur
lar. 1 nci fıkra mucibince akademi dışında bı
rakılan asaleti tasdik edilmemiş asistanların 
görevlerine son verilir. Bu işlemler, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 4 ay 
içinde yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Sayın Hazer buyurunuz 
efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim kısa
ca arz edeyim. Bu bir tasfiye maddesi, öyle an
laşılıyor, öyle görünüyor. Tasviye için getirilen 
hüküm kanaatimce yeterli değildir ve aynı za
manda birtakım ihtilâfları da tahrik edecek 
mahiyettedir. Meselâ, vazifesine son verme. Va
zifeye son verme bizim mevzuatımızda malûm 
bulunduğu üzere cezai mahiyette bir idari ta
sarruftur. Tasviye etmek özel şartlan yazıla
rak bir kanunla halletmek mümkündür. Danış
tay var, Danıştaya gidecek adam benim vazife
me son verilmiştir. Niçin? Bugüne kadar bu is
tihdam olunmuş, belki iyi sicil de almıştır. Ama 
bu yeni heyet işte 2/3 ekseriyetiyle bunu vazi
feden çıkarmıştır ama bir evvelki yılın tezkiye 
varakası, sicili ne ise daha müsait, adam terfi 
de etmiş, şimdi yeni heyet teşekkül edecek 2/3 
çoğunlukla onun vazifesine son verecek ve bu
nunla da mesele halbdilmiş olacak. Halledilmez 
arkadaşlar. 

Onun için bu maddeyi biraz daha vuzuha 
kavuşturmak lâzımdır. Yani şu şu evsafı haiz 
olanlar vazifelerinle kalır, devam eder. Yahut 



G, Senatosu B : 55 30 . 4 . 1969 O : 2 

yukarıda sayılan evsafı haiz olanlar kalır, onun 
dışında olanlar çıkarılır dense idi belki Danış
tay'a gidenler bile fazla bir şey alamazlardı. 
Ama şimdi müphem, muğlak bir ifade ile ikti-
sabedilmiş haklardan mahrum edilenler, ister 
istemez Danıştaya gidecek ve bu tasfiye ile istih
daf olunan maksat da elde edilmiyecektir. Hele 
yukarda genel hükümler uygulanır maddesini 
de kabul ettikten sonra genel hükümlerin na
sıl olsa bir yerde kapısını bulacaktır. Yani tas
fiyeden maksat, yani bu maddeden maksat bu 
evsafı haiz olmıyan, şimdiye kadar her nasılsa 
orayı işgal etmiş olanları uzaklaştırmaktır yani, 
asıl açık mânası bu olmak gerekir. Böyle olun
ca da onu biraz daha etrafı ile hiç olmazsa iza
hını yapmak, şartlarını, ve prensiplerini koy
mak lâzım. Bu muğlaktır, müphemdir, maksa
da da yardım etmiyecektir. ihtilâfları ilgili ka
za mercilerine götürmeyi de önlemiyecektir. 
Asıl tasfiye kanunlarında hedef kesin muame
leyi yapıp, işi halletmek ve kaza mercilerine de 
onu bu esasta yaptım diyebilmektir. Halbuki ge
tirilen madde bu maksada yardım etmiyecektir. 
Bu maksatla huzurunuzu işgal ettim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim 
efendim. Sayın Özden buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Sayın 
Hazer'in de dediği gibi bu madde bir tasviye 
maddesidir. Ve maalesef şuradan ifade edelim 
ki, müktesep hakları da ihlâl etmektedir. Çün
kü adam gelmiş, oturuyor, hayatını vermiş, bu 
işle meşgul otluyor, onu tutuyorsunuz, profesör
lerin akademideki o mümessillerin eline veriyor
sunuz atacaklar. İyi geçinmiyen, veyahut onla
rın suyunda gitmiyen birtakım insanlar olacak, 
ama belki kariyer sahibi belki de bir profesör 
olacak, ama onu atacaksınız. Onu atacaksınız, 
Millî Eğitim Bakanlığının bir şubesinde ilkel bir 
yerinde istihdam edeceksiniz. Olmaz arkadaşlar, 
caiz değil. Bir kere bir adam bir yere geldikten 
sonra demek bu güzel sanata intisabetmiş, bu in
tisabından bir şey umuyor. Profesör olmak isti
yor, ilerlemek istiyor. Niçin bu adamın ilerleme
sine mâni oluyoruz. Birkaç kadro içinde olan bir 
arkadaşı, iki arkadaşı tasfiye ediyorsunuz, bunu 
anlamıyorum, ne lüzum var bu tasfiyeye. Bu tas
fiyeye niçin lüzum var. Mevcudolanlar devam et
sin, mevcudolmıyanlar girecekler kadrolar geli

yor, onlar da girebilirler. Şu adam çıksın diye 
bu maddeyi sevk ediyorsanız altında meknut bir 
şey varsa, doğrusu bu da caiz değil. Onun için 
ben bir takrir veriyorum, bu maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını rica ediyorum, iltifat buyurmanızı 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden teşekkür ederim 
efendim. Sayın Özgüneş buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler benden evvel konuşan 
iki arkadaşım meseleyi güzel belirttiler. Ben sa-

m dece bir noktaya dokunacağım. Bir tasfiyeye lü
zum varsa, buna bir diyeceğim yok. Ancak kıs
taslar ne olacaktır. Ne kanun tesbit ediyor bu 
kıstası, ne de tüzükte veya yönetmelikte tesbit 
edilir diyor. Şu halde kanunda yok kıstas, bir 
tüzükte de olmıyacak, bir yönetmelikte de olmı-
yacak. Bu heyet toplanacak ve o andaki hissi
yatlarına göre tasfiye yapacaklar. Arkadaşlarım 
bütün dünyada bürokrasi dik başlara kadar, dik 
başlara biraz müsamahasızdır. Ben çok korka
rım ki, evet efendim demiyen, arzı hürmet ede
rim demiyenler tasfiye edilebilirler. Kanaatim o 
ki, bir ̂ tasfiye lüzumlu ise yapılmalıdır. Ama, 
evvelâ kıstaslar konmalı ondan sonra tasfiye ya
pılmalıdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş teşekkür ederim 
efendim. Sayın Ucuzal buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan muhterem arkadaşlarım zannederim bu 
maddenin metnine iyice girmediler. Girmedikle
ri şöyle anlaşılıyor 26 ncı maddeyi tetkik eder
sek, orada asistanların hangi şartlar altında, ne 
şekilde vazifelendirilip çalıştırıldığı neticede de 
asaletlerinin ne şekilde tasdik edildiği görül
mektedir. 26 ncı maddede kürsünün profesörüne 
bu yetki veriliyor. Tetkik buyurduğunuz, mad
dede Akademi Kurulunun başta Bakan olmak 
üzere profesörlerin üçte iki ekseriyeti ile bir 
karara varılıyor. Şimdi 26 ncı maddede tek kişi
ye kürsünün profesörüne hak verilirken hiçbir 
arkadaşım ses çıkarmadı. Geldik bu maddeye 
profesörlerin üçte ikisinin ekseriyeti ile bir hü
küm verileceğini getiren bu hükümde arkadaş
larım kalkıp maddeye itiraz ederler, madde faz
ladır, veyahut da bir tasfiye hükmünü taşıya
cak bir salâhiyeti getiriyor gibi birtakım ortaya 
fikir atarlar. Bendeniz bu kanaatte değilim. Ak
sine asistanlara büyük bir hak tanıyan bir hü-

197 — 



C. Senatosu B : 55 S3 . 4 . 1939 O : 2 

küm taşımaktadır bu maddede. Kaldı ki, profe
sörler heyetinin üçte ikisinin durup dururken 
haksız bir hüküm vermesine de imkân yoktur 
arkadaşlar. Ama böyle bir hüküm çıkar şüphesi 
içinde olursak, verilen hükmün de bu memleket
te itiraz mercileri vardır. İdarenin hiçbir eylem 
ve işlemi kontrolün dışında değildir. îdari mah
kemelerin kontrolü altındadır. Bu bakımdan 
bendeniz arkadaşlarımla aynı fikirde değilim, 
bilâkis bu maddenin bu şekilde bulunmasında 
asistan arkadaşların haklarının korunacağına 
dair bir hüküm ve mahiyet taşıdığı için madde
de kalması yerindedir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim 
efendim. Sayın Hazer buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar* 
kadaşlar, bendeniz bu hususta mütalâamı arz 
ederken kanunun bu maddesini ve diğer ilgili 
maddeleri okudum. Binaenaleyh Ucuzal arkada
şımın hükmü yanlış. Şu bakımdan yanlıştır, asa
letin tasdiki başka, vazifeye son verme başka. 

İkincisi bu madde, zannederim Sayın Bakan 
da izah edecekler bir tasfiye maddesidir ve doğ
rudur, lâzımdır. Yeni bir müessese kuruyoruz, 
onun şartlarını haiz olmıyanları da zarara sü
rüklemeye mecbur değiliz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niye itiraz 
ediyorsun öyleyse. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Anlamı
yorsun, dinlemiyorsun ondan sonra da başkala
rını itham ediyorsun. 

BAŞKAN — Aman muhterem efendim, bir
birimizi itham etmiyelim efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Tasfiye 
maddeleri hudutlu olur, kıstaslı olur, ölçülü 
olur. Şu şu halde bulunanlar bu vazifeye alın
maz, bunların vazifeleri bu kadroda muhafaza 
edilmez denebilir. Burada umumi hiçbir esas ge
tirilmeden, meselâ bu öğretmenlerden birisi, bir 
evvelki yıl tesfiye varakasında terfie lâyık, ba
şarılı gösterilmiş olabilir. Şimdi aynı öğretme
ni siz tasfiye edeceksiniz, neyle?... ister halen 
mevcudolan heyet vasıtasiyle, şimdi mevcudolan 
bir kurul vasıtasiyle. Bir sene evvel iyi sicil al
mış bir insanın böyle bir kurulda tasfiye edil
mesi mümkündür. Çünkü hiçbir kayıt koymu
yor, hiçbir istisnai hüküm yok. Bunların hepsi 
profesörlerdir. Üçte iki sidir, hattâ tamamı olan 
bir heyet, koca Meclisler hata yapmıyor mu, 

yanlışlıklar yapmıyor mu? Yapıyor. Binaena
leyh, biz kanun yaparken istikametleri iyi çiz
meye, kıstasları iyi belirtmeye mecburuz. Bu bi
zim vazifemizdir, yarın bu hükümden istifade 
edilerek yanlış kararlar verilip, yanlışlıklar ya
pılabilir ve arz ettiğim maksat da hâsıl olmaz. 
Yani tasfiye maksadı da hâsıl olmaz. Bilâkis ih
tilâflar mahkeme ile, akademiler arasında, ba- -
kanlık arasında yeni yeni münakaşaların, yeni 
yeni ihtilâfların menşei olur. O itibarla biz iti
raz ettik, ben şahsan bu maddenin bu halde çık
masına dair olan, kalmasına dair olan teklife iş
tirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim 
efendim. Sayın Tuna buyurunuz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın bu mev
zua da gösterdiği hassasiyet yerindedir. Bizim 
bir idari hayatımız var, hakikaten çeşitli tasfi
yelere kaydırır. Şunu üzüntü ile ifade edelim ki, 
bu tasfiyelerin pek çoğu muvaffak olmamıştır. 
Yarın dalha liyakatlılarm elendiği, daiha liyakat-
sızların da kaldığı bir vakıadır. Bu bakımdan 
gösterilen hassasiyet yerinde olmakla beraber 
ben şahsan bu kanunda tasfiye için objektif öl
çülerin olduğu kanaatindeyim. Bu kanun yeni 
bir asistanlık nizamı getiriyor. Alâkalı madde
lerin de bu öğretmenler de ve asistanlar da ne 
cins vasıflar arandığını geçtiğimiz maddelerde 
sırası ile tâdadetmiş. Elbet tasfiyedeki objektif 
kıstas ve kriter bu olacaktır. Oradaki objektif 
kriterler mevcut değilse bir tasfiye yapılacak
tır. Benim söz almaktaki maksat ve muradım 
objektif bir kıstas olmadığına mütaalliktir, ka
nunun içinde bu vasıflar tadadedilmiştir, tasrih 
edilmiştir. Elbet o objektif kıstaslar nazara 
alınmak suretiyle bu iş yapılacaktır. Fakat alâ
kalı, bu tasfiyeyi yapacak arkadaşlarımızdan da 
şunu rica etmeye mecburuz, hakikaten pek çok 
tasfiye yapılan ahvalde ilk defa rastlanan bir 
hal değil, liyakatlılarm da elendiği de bir vakı
adır. Onun için hsr türlü histen azade olarak ob
jektif ölçülerle bu memlekete lâyık kıymetli va
tan evlâtlarını bırakmak müesseseye yük olan
ları da hiç gözünün yaşma bakmakan bu işin 
içinden ayırmak lâzımdır. Bu şekilde isabetli 
bir ameliye memleket için faydalı olur, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal. 



G. Senatosu B : 55 30 . 4 . 1969 O : 2 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ben söz is
temedim. 

BAŞKAN — Sayın Kor, buyurunuz efen
dim. 

ORHAN KOR (îzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; akademilerde bir tasfiyenin lüzum
lu olduğunu elbette bu akademilerin kurulları 
karar verirler. Lüzumlu olmıyanlar, lüzumlu 
olmıyan öğretim üyeleri lüzumlu olmıyan asis
tanlar bulunabilir. Bu kurulların üçte iki ço
ğunluğu ile alınacak olan kararları neden iyi 
görmüyoruz. Onlar o makama kadar gelmişler 
bu kurullara seçilmişler. Üçte iki bir ekseriyetle 
ancak karar verecekleri de bu maddede gösteril
miş ve bu gizli oyla yapılacak denmiş hemen 
bunların yapacağı işler yanlışmış gibi koskoca 
bu kurullar kuruluyor. Bunlara hiç salâhiyet 
vermiyelim mi? Bunlar hiçbir şey yapmasın 
mı? Akademiye lüzumlu olmıyan öğretim üyesi, 
öğretmenler ve asistanler bulunmaz mı? Bulu
nur. Bunların mutlaka bu gibi müesseselerde 
uzaklaştırılması icabedebilir ve bunu da profe
sörler kurulunun üniversite kurulunun yetkili 
elemanlarının üçte iki çoğunluğu ile karar ve
rebiliyor. Bunlara bu makama kadar gelmiş olan 
bu kadar yükselmiş olan bu elemanlara hiç bir 
salâhiyet vermiyelim mi? Bu müesseseleri kuru
yoruz. Bu elemanları getiriyoruz. Faydalı ele
manları da faydasız elemanları da kendileri bi
lirler. Elbet her üniversite kendi faydalı elema
nı kendisi bilir. Zararlı elemanı da kendisi bilir. 
Onlara bu salâhiyet verilmelidir, yerindedir. 
ve bu kadrolara mutlaka salâhiyet verilmelidir. 
Eğer bu salâhiyet verilmezse bunlar burada na
sıl vazife yapabilirler. Vazifenin devamı için 
memleketin yükselmesi için üniversitenin yük
selmesi için ilim fen dallarının her branşında 
bulunan bu yükselmiş elemanların üçte İM ço
ğunluğu ile verilecek olan bu kararların doğru 
olacağına inanmayılız. Daima yanlış karar
lar da olabilir deniyor. Bir tane iki tane olur
sa onlarda düzeltilir. Haklarını arayabilirler. 
Ama üçte iki çoğunluk büyük bir hataya gir
mez. Salâhiyet verilmelidir. Salâhiyesiz makam 
olmaz. Onun için bu maddenin aynen kabul 
edilmesini arzu ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kor teşekkür ederim. 
Geçici 1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?. Yok. Sayın Bakanın söz hakkı baki kal
mak üzere birinci geçici madde üzerindeki mü

zakere sona ermiştir, efendim. Buyurun Sa
yın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan ve sayın 
senatörler; bu madde gerçekten kanunun en iyi 
tedvin edilmiş bir maddesidir. Evvelâ biz bu 
kanunla Güzel Sanatlar Akademisine yeni bir 
hüviyet getiriyoruz. İleri bir hüviyet getiri
yoruz. Böyle bir hüviyet getirdiğimize birta
kım haklar bahşettiğimize bu hakkı kazanmış 
olan üyelere bu hakları bahşettiğimize göre 
evvelâ orta yerde bir müktesep haktan bahset
meye imkân yoktur. Dün bir Güzel Sanatlar 
Akademisi vardı. Orada bir öğretim üyesi var
dı. Normal şartlar içinde ücretini alan bir üye 
idi. Bu kanun çıktığı zamanda bir Güzel Sa
natlar Akademileri var. Orada ders veren öğ
retim üyeleri artık üniversiter hüviyete, akade
mik hüviyete sahiptir ve onların haklarından 
faydalanacaktır. Binaenaleyh eski müessese ile 
yeni müessese arasında pek çok fark vardır. 
Şartlar birbirini tutmaz. Binaenaleyh, hakkı 
müktesepten bahsetmeye imkân yoktur, bir. 

ikincisi bu bir tasfiye maddesi değildir. 
Bu bir intibak maddesidir. Yeni müesseseye in
tibak edecek veya edemiyecek kimselerin ay
rılmasından ibarettir, iki. üçüncüsü her yerde 
sicil sistemi esastır. Burada da sicil sistemi 
vardır. Diğer hususlarda da sicil sistemi var
dır. Temsilciler meclisine girecek olan üye
ler her biri bölümlerden seçilmiş üçer üyedir. 
Bunlar öğretim üyeliğini ve akademi sevgisini 
kendi üzerlerinde toplamaktadırlar. En büyük 
kıstas, evvelâ akademi sevgisi ondan sonra öğ
retim üyelerinin bugüne kadar gelmiş olan 
şahsiyetleridir. Buraya iştirak ederken her öğ
retim bugüne kadar orada ders veren asistan 
veya öğretim üyelerinin hal tercümeleri, eser
leri biyografisi orta yere konacaktır. Sayın 
Kor'un belirttiği gibi Güzel Sanatlar Akademi
si öğretim üyelerinin üçte ikisini hissi 
olmakla itham edeceksek. Dün verdikleri si
cilin bugün aksine oy kullanacaklarını kabul 
edeceksek o zaman her şeyden ümidimizi kes
mişiz demektir. Binaenaleyh, bu madde objek
tif kıstası getirmektedir. Bu objektif kıstas 
orada öğretim üyeliği yapabilecek yeni statü
de öğretim üyeliği yapabilecek vasıflan haiz 
olmaktır ve bu kıstasın takdiri de orada öğre
tim üyeliği yapmış olan kimseler bağlanmış-
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tır. Onların akademi sevgisine bağlıdır. On
ların akademiyi ulaştırmak istedikleri seviyeye 
ulaştırılması heyecanına bağlıdır ve kendile
rinin meslekî karekterine ve ahlâkına bağlı
dır. Binaenaleyh,bu sistem bir intibak sistemi
dir. Yeni duruma intibakı doğurur. Müktesep 
hak mevzuubahis değildir. Şu halde hükümlerle 
tasviplerinizle ileri statüye kavuşan Güzel Sa
natlar Akademisine burada bütün grup temsil
cileri çok güzel konuşmalar yaptılar. Türk kül
türünü Türk güzel sanatlarını geliştirecek ve 
Türk medeniyetine gerekli seviyeyi kazandıra
cak olan müessesenin lâyık olduğu öğretim 
üyelerini tesbit edici ve onları intibak ettirici 
bir kanun maddesidir. Kabulüne mazhar olur
sa Güzel Sanatlar Akademisi bundan çok şey 
kazanacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı te
şekkür ederim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sual sormak 
istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
arz edeyim. Maateessüf söz veremiyeceğim. 
Çünkü sordum, madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye çıkmadı. Müzakerenin bittiğini ifa
de ettim. Şimdi sual hakkınız doğmuştur. 
Lütfen o sual hakkınızı kullanınız efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz bu vaziyet hakkında bir iki söz söy
lemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sual hakkınızı kullanın. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sual değil 
Swm, B3«kanım; kifayeti müzakere olmadığına 
göre biz müzakerenin devamını düşünerek o za
man söz istemedik. Ama Sayın Bakan benim 
söz almadan sonra onun fikirlerine karşı söyle
memiz icabfiden fikirlerimiz doğdu. Bunları 
kürsüden ifade etmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Özden, söz hürriyetinin 
hududunu geniş tutmak azminde bulunduğumu 
ifade etmek isterim. Şimdi şu ifadeniz karşısın
da zatıâlinize söz vereceğim. Yalnız bir daha 
müzakereler nihayet bulmuştur dediğim takdir
de ondan evvel söz istemenizi istirham ederim. 
Şimdi sual haklarını kullansınlar zatıâlinize söz 
vereceğim, efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben de söz 
istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Son söz ola
rak da alabilirim. 

BAŞKAN — Şüphesiz alırsınız, son söz ola
rak. 

Sayın Betil buyurunuz. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Bendenizin so
rusu iki tanedir. Sayın Bakan buyurdular ki, 
geçici 1 nci maddede kıstaslar vardır. Birinci 
maddeyi kendilerinin bu sözleri üzerine dikkat
le bir kere daha okudum. Akademideki görev
lerine devamı gerekli görülmiyen, «gereklik ke
limesi kullanılmıştır. Tam mânası ile bir tak
dir yetkisi kullanacağı bahis konusudur, hiçbir 
ölçü görmedik. Ölçü yok ki bunun objektif ol
duğu söylenebilsin. Metinde hiçbir ölçü yok. 
Vardır dediler ama bu ölçülerin ne olduğu hak
kında hiçbir şey söylemediler. Metinde bulun-
mıyan ve kendilerinin var dedileri objektif öl
çülerin ne olduğu hakkında lütfen bendenizi 
tenvir etsinler. 

İkinci sorum, kısadır. Akademideki görev
lerine devamları gerekli görülıraiyenler, 
Akademideki görevlerine devamları ge-
relr'i görülmiyenler bir işleme tabi ola
cak. Nedir bu işlem? Son akademi 
temsilciler kurulu üyelerinin Millî Eğitim Ba
kanının Başkanlığında yapacakları tonflantıda 
fCİzli ovla üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun 
verecekleri karar üzerine akademi dışında bıra
kılırlar. O halde gerekli görülmiyenler ottacak 
bu gerekli görülmiyenler hakkında takdir yet
kinizi kullanın denilecek, ve o takdir yetkisine 
de Millî Eğitim Bakanının Başkanlığındaki son 
akademi meclisi kullanacak. Bu gerekli görül
memeyi hangi merci, hangi organ takdir ve 
tesbit eder. Tıpkı inha ve tâyinde olduğu gibi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Betil, 
anladılar efendim. Sayın Bakan lütfen cevap
larını versinler. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Gerekli görülmemenin içinde ye
ni statüye göre, bütün kanun metninde belir
tildiği üzere, yeni bir duruma girilmektedir. 
Burada öğretim üyesi olmanın şartları vardır. 
Bu şartları ve bu kürsüleri yeterli şekilde yü
rütecek güçte olup olmamaktır. Ve bunu da 
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takdir edecek olan yine su bugün mev
cut olan akademi temsilciler kuruludur. 
Bunun 2/3 çoğunluğudur. Bunlar müesse
senin bu ileri seviyesinde bu kimselerin 
akademik kariyere sahibolarak bu kürsüleri yü
rütecek yeterlikte, güçte, seviyede olup olma
dıklarını takdir edecekleridir. Tabiî ki her in
tibak bir takdire dayanır. Bu bir imtihan tar
zında olamaz. Bu imtihan geçmişin imtihanıdır. 
(Bugüne kadar aldıkları sicilleri ile meydana 
getirdikleri eserleri ile, akademide sağladıkları, 
öğretim üyeliğindeki başarıları ile bunun kısta
sını verirler. Eğer bu kıstasın dışında kalmış
larsa onlar gerekli görülmiyenler demektir, öğ
retim üyeliği yeni sıfatını yani akademik ka
riyerin gerektirdiği sıfatları kazanamıyacakla-
rının delilini gösterir. Durum budur, eğer buna 
rağmen verilen kararlarda bir isabetsizlik görü
lürse yeterli olduklarını iddia ettikleri eserleri 
bulunuğunu söyledikleri aldıkları sicillerin iyi 
olduklarını ifade ettikleri halde böyle bir ka
rarla karşı karşıya kalırlarsa, tabiî ki Danıştay 
yolu ile bu kararı iptal ettirmek hakları da her 
zaman mevcuttur. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkan an
laşılmadı. 

BAŞKAN — Sayın Betil buyurun. 

ZfHNİ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkanım 
ikinci sorumu ya ben iyi izah edemedim, bundan 
dolayı anlaşılamadı, yahut ben anlattım Sayın 
Bakan gerekli dikkati sarf etmediler. 

BAŞKAN — Efendim birinci ihtimalinizde 
isabet vardır efendim, ikincisi kasta nıakrundur 
çünkü. Onun için birinci ihtimalin mevcudiye
tini kabul ederek ikinci defa aynı soruyu sor
manıza müsaade ediyorum, buyurunuz efen
dim. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Zatıâliniz takdir 
ediyorsunuz... Doğru. Zatıâliniz takdir ediyor
sunuz. 

öğrenmek istediğim konu şu: Gerekli görül
miyenler işleme tâbi tutulacak. Bu gerekli gö
rülen işleme tutulmıyacak mânası mı çıkıyor? 
Sayın Bakanın izahlarından ise şu mâna çıkı
yor : Akademideki bütün öğretmenler bu heye
tin tetkikinden geçeceklermi, yoksa akademide
ki bütün öğretmenler bu heyetin tetkikinden 
geçmiyecekler mi? Çünkü deniliyor ki akademi

deki görevlerine devamları gerekli görülmiyen
ler bu heyetin incelemesine tâbi tutulacaklar 
deniyor. Tümü mü bu işleme tâbi tutulacak 
yoksa içlerinden bir kısmı mı. içlerinden bir 
kısmı ise bunu kimler takdir ve tâyin edecek
tir? 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, sualiniz 
çok sarih efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Tamamı Sayın Başkanım. Bura
da Devlet Güzel Senatlar Akademisinde öğret
men veya asistan olarak çalışmakta bulunan
lardan yani tamamı, öğretim üyesi olarak yani 
öğretmen olarak veya asistan olarak çalışmak
ta olanların tamamı bu heyetin 2/3 oyunu üzer
lerine aldıkları zamanda öğretim üyesi olarak 
veya asistan olarak vazifelerine devam edecek
lerdir. Eğer, bu oyu üzerlerinde toplıyamazlar-
sa o zaman aşağıda belirtilen işlemlere tabi ola
caklar. 

BAŞKAN — Sayın Betil müsaade ederseniz 
sualinizi şöyle toplamak mümkün mü acaba? 
Sayın Bakanın ifade ettiklerine göre, iki sınıf 
öğretim üyesi vardır. Bunlardan bir tanesi pro
fesörlük unvanını ihraz etmiş olan kişilerdir ki 
o heyeti teşkil ediyorlar, ikincisi de yeniden bu 
sıfatı ihraz edecek olan kimselerdir. Binaena
leyh, yeniden bu sıfatı ihraz edecek olan kim
selerin heyeti umumiyesi şu hüküm içinde bu
lunacaktır. Öyle mi Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Hayır Sayın Başkanım hepsi dâ
hil olarak bunun içinde bulunacaklardır. Hepsi. 
Bunların kimler olduğu... 

BAŞKAN — O takdirde şöyle bir meçhul 
doğuyor ortada, o halde bu takdiri yapacak 
olan heyeti nasıl teşkil edeceksiniz diye soru
yorlar arkadaşlarımız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Kanunda seçilmiştir bunlar belli
dir. Akademi bölümleri, akademi temsilciler ku
rulu bellidir bunların üyeleri. Eski akademi 
başkanı, yeni akademi başkanı, bunlar bellidir. 

BAŞKAN — Yani böylece şu Temsilciler 
Meclisinin dışında kalan bütün üyeler seçime 
tabi olacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim 
efendim. 
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Sayın Hazer buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka

daşlarım, bu kanunun çabuk çıkması için hepi
niz gayret sarf ediyorsunuz onun için kısa ke
seceğim. Arkadaşlar, bir yeni hüviyet veriliyor 
bu müesseseye. Bu müesseseye verilen bu hüvi
yet de Sayın Bakan ister intibak desinler, ister
lerse ne derlerse desinler bu bir tasfiye getiriyor. 
Dışında bırakmak tasfiyedir. Hukuktaki terim 
olarak, tatbikat olarak yeri budur. Bu heyet, bu 
yeni hüviyet kaşanan müesseseye elemanları es
ki heyet seçecektir. Bir defa bu eski heyet bu 
Temsilciler Meclisine dâhil olan zevat var ya 
bunların istikballeri müemmen. Bunları başka
ları takdir etmiyeeek. Bunlar başkalarını tak
dir edecekler. Kanun bu. Takdir edecekler, hata 
burada zaten. Yoni hüviyet kazanan yeni aka
demiye yeni insanlar yeni heyetler kurulsa, ye
ni kararlar alınsa bir dereceye kadar. Böyle de
ğil, eski heyet yeni müesseseyi alınıp almmıya-
caikları takdir edecek. Ve sayın arkadaşım Be-
til'in ifade ettikleri gibi, gerekli görülen, görül-
miyen... Bu arkadaşlar kıstas değil, ölçü değil. 
Demin Tuna arkadaşım ifade ettiler yukardaki 
maddelerden falan atıf yapılsa idi hiç olmazsa 
şu kanunun getirdiği evsafı haiz olanlar filân 
dense idi e bir ölçü olurdu ama şimdi ölçüsü 
yok. Tamamiyle takdiridir. Heyet muhteremdir, 
mukaddestir, 2/3 üdür. Ne olursa olsun arkadaş
lar. Bizim meselemiz şu, yani kötü yapacaklar, 
iyi yapacaklar değil, madem ki, tasfiye yapılı
yor, lüzumludur, ben de inanıyorum lâzımdır. 
Tasfiyeyi öyle yapmalı ki, bu tasfiye görülen lü
zum üzerine seni vazifeden dışarıda bıraktım gi
bi ihtilâfları celbetmesin, dâvaları tahrik etme
sin. Bir Ölçüsü olsun. Ölçüsü yok, takdiridir. 

Tehlikelidir, sayın arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
kütle halinde çok kişiyi bir meslekten uzaklaş
tırma kararları umumiyetle Türkiye'deki tatbi
katta da meşrutiyetten beri yalnış olmuştur. Bu 
şey, üniversiteden evvel darülfünun tatbikatın
da bile, çok hassas davranıldığı halde şikâyetler 
oldu. Son ihtilâlde, 1960 da yapılan tasfiyelerde 
şikâyetler oldu. Ondan evvelkiler veya ondan 
sonra, ne olursa olsun, böyle tasfiyeyi ifade eden, 
tasfiye getiren maddeler ölçülü olmalı, kesin ol
malı, ihtilâfları davet edici olmamalı; halbuki 
bu madde, ihtilâfları davet edicidir. Sayın Ba
kan diyor ki: «Müktesep hak yok», nasıl yok? 
Yani bu kanun çıkmadan evvel kazanılmış hak-

i lar müktesep hak değil mi? Bu tâyinler yapıl
madan evvel kazınılmış haklar müktesep hak 
değil mi? Anayasaya da aykırı. Korkarım ki, 
bu madde vesilesiyle bu kanunun Anayasaya ay
kırılığı iddia olunsun. Ve bu vesile ile bu mad-
::c, bu kanun işlemesin. Yani çok şahsi takdir
lere bağlı, müktesep hakları ihlâl eden ve Ana
yasa çıktıktan sonra şimdiye kadar mevzuatı
mızda bir benzeri dâhi bulunmıyan böyle bir 
madde, ilerde bu madde ve bu kanunun iptali 
için bir sebebolabilir arkadaşlar. 

Kanunu çıkarmak istiyoruz. Müesseseyi kur
mak istiyoruz. Müsade buyurun bari hiç olmaz
sa bunu arızalı, sakat, noksan çıkarmıyalım. 
Bizim çabamız bu maksada matuftur. Eğer bu
nu hüsnü telâkki ederseniz mesele halledilmiş 
olur. Kısa yoldan bunu düzeltiriz. Hiç olmazsa 
komisyon alır. yeniden bir gözden geçirir, «Yu
kardaki maddelerdeki şartları haiz olmıyanlar 
tasfiye edilir filân edilir.» diyebilir. Ama bu 
haliyle bu kanun çıkmaz arkadaşlar, yürümez, 
uygulanamaz, ihtilâflar da halledilmez. 

O ihtimalle, Sayın Bakandan ve Komisyon
dan ısrar etmemelerini, meseleyi bu açıdan ele 
alarak düzeltmelerini bekliyoruz, istirham edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, teşekkür ederim 
efendim. Sayın Özden buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, huzurunuzu fazlaca 
işgal ettiğimi biliyorum ama, bu meseleleri de 
huzurunuzda anlatmamayı doğrusu kendime ye-
diremiyorum. 

Evvelâ şunu, berveçhi peşin ifade edeyim ki, 
biz Güzel Sanatlar Akademisinin medeni ölçü
ler içinde ve Garp medeniyeti fikriyatiyle inki
şafına, bezenmesine taraftarız ve bu kanunun 
bâzı maddelerine hiç şüphesiz candan, gönülden 
bağlıyız. Ama, bir iki müstesna bütün arkadaş
larımızın dedikleri gibi bir tasfiye maddesini de 
kabul etmek mümkün değildir. 

Evvelâ, metinde ölçü yok, kıstas yok. Neye 
göre yapacak? Sayın Bakan buyurdu ki; «Profe
sör iyi sicil verdiyse aksine oy kullanamaz ta
biî.» E, peki, Sayın Bakandan sorayım aksine 
oy kullanırsa bizim elimizde ne müeyyidesi var? 
Ben iyi sicil vermişim, son zamanlarda da asis
tan benim paltomu tutmamış. Kızdım, aksine 
rey verdim. O zaman ne olacak?.. Böyle kıstas 
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olmaz. Orada yazılmak lâzımgelirdi; «şu, su, şu, 
vasıfları haiz olmıy anlar açıkta kalır.» denme
liydi. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarım dediler ki ; «kıstas 
kanunda yazılıdır.» Ama, bu kıstas, kanunda 
yazılı olan kıstas, tasarının kanunlaştığı tarih
ten itibaren yürürlüğe girecek. Eskiye işlemez, 
eskideki vaziyetleri ihlâl etmez. Zaten, «hakkı 
müktesep vardır.» dediğimiz nokta da işte budur. 
Adanı gelmiş, Güzel Sanatlar Akademisine gir
miş, bir kariyer yapmak istemiş. Siz, profesör
leri bir tarafa koyuyorsunuz, temsilcileri bir ta
rafa koyuyorsunuz. Onlardan müteşekkil bir he
yeti getiriyorsunuz, «bu adamları tasfiye et» di
yorsunuz. Buna günlünüz razı olur mu? buna 
nasıl imkân görüyorsunuz? Peki, ben sorayım: 
Madem müktesep haklar ihlâl edilmiyor, niye 
profesörleri tasfiyeye tabi tutmuyorsunuz? Gü
cünüz küçüklere mi yetiyor? Asistanlara, öğre
tim üyelerine, onlara yetiyor. Ama temsilcilere 
yetmiyor, niçin? Bunun da bir izah sureti ola
maz. 

Arkadaşlar, muhterem arkadaşım Sayın Ha-
zer, biraz bu meselenin üzerinde durdu. Ben de 
pek yakinen bilirim; zannederim ki, hatırımda 
kaldığına göre İstanbul Üniversitesi reformu 
1932 de olmuştu, tarihte belki hata edebilirim; 
O zaman bir tasfiye yapıldı. Meselâ, bu tasfiye 
edilenler içinde idare hocamız Muslihittin Âdil 
Bey de dısarda kaldı. E, Muslihittin Âdil Bey 
senelerce üniversitenin sözcülüğünü yapmış, ha
tip bir adamdı; Allah gani, gani rahmet eylesin. 
Eğer istanbul Üniversitesinde bir toplantı olur 
veya bir konferans yapılmak lâzımgelse, istan
bul Üniversitesinin dekanları yahut efendim di
ğer profesörler konuşmaz, Muslihittin Âdil Bey 
îdirsiiye gelir, istanbul Üniversitesinin adına lâ
kırdı ederdi. Hatipti. 

Şimdi, bu arkadaş o reformda dısarda kaldı. 
Niçin kaldı biliyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Bilmiyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Galiba, bi
zim Bakan da bilmıyeeek ama, ben ifade edeyim. 
Çünkü bir konferansında, «Hükümeti tenkid et
mişti.» Bir topluluğun Türkiye Bütçesi içinde 
mütalâa edilip edilmemesi -sadedinde bâzı söz
ler söyledi ve tenkidkâr ifadelerde bulundu. Ar
kasından reform geldi, Muslihittin Âdil Bey dı
şarda kaldı. 
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Size bir misal verdim arkadaşlar. Elinizi vic-
| danmıza koyarsınız, ondan sonra bu istanbul 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisindeki reforma, 
] ES"ym Bakanım buna, «reform» diyor, maalesef 
I öyle söylüyor; bu reforma taraftar olmıyaoağı-
I nızı zannederim. 

Sonra, Zihni Betil Bey gayet güzel ifade bu
yurdu, ben de söyliyeyim, tekrarında fayda 
var. Maddeyi dikkatli okuyalım arkadaşlar, Tnad-
de, Sayın Bakanın ifade buyurduğu gibi değil. 

I Ne diyor? «Güzel Sanatlar Akademisinde öğ-
I retmen veya asistan olarak çalışmakta bulunan

lardan» virgül, bunlardan virgül, «akademideki 
i görevlerine devamları gerekli görülmiyenler», 
I iki virgül arasında bu. Yani mesele evvelâ ge-
I rekli görülüp görülmemesinde. Kim gerekli gö-
! rüp görmiyecek? O belli değil, o meçhul, «olmı-
i yanlar bu kanunun yayınından önceki son aka-
i demi temsilciler kurulunun», filân, filân gidi-
] yor. E, maddeyi ikiye ayırıyor, metin ikiye ayı-
! rıyor. Evvelâ bir meseleyi koyuyor ortaya, «va

zifelerinin devamı gerekli olmıyanlar» diyor; 
] onlar nasıl görülecek bilmiyorum, ondan sonra 
j onları getiriyor, temsilciler heyetinde tasfiyeye 

tabi tutuyor. E, bu kadar da metinde sarahat 
! olduktan sonra, Sayın Bakanın dediği gibi, «bü-
j tün hepsini, bütün asistanları ve saireyi getirip, 
I tasfiyeye tabi tutacak» demek doğrusu metnin 

haricinde bir ifade beyanı olur. 
| Bu itibarla Bakanın beyanlarını tatminkâr 
: görmüyorum. Tekrar ediyorum, hakkı mükte-

sap vardır. Orada oturan bir adamı alacaksınız, 
kazanmadı diye bir başka yerde istihdam ede
ceksiniz, O zaman dâvalar dâvalar üzerine gele
cek, iktidarımızın şimdiki tutumuna göre karar
lar da çıksa, o çocuğu akademiye getirmiyecek-
siniz. Zaten maksut da budur. Böyle anlaşılıyor. 

I Bsn söyliyeceklerimi söyledim. Üst tarafı 
j sevTİli arkadaşlarımızın reylerine mâduttur, 
İ hürmetlerimle. 
j BAŞKAN — Sayın Özden, teşekkür ederim 

efendim. Sayın Bekan bir kifayet takriri var-
! dır. Söz talebediyor musunuz? 
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
I (Edirne Milletvekili) — Kifayet olacaksa ha-
| yır efendim. 

' BAŞKAN — Peki, bir kifayet takriri var oku
tuyorum efendim. Sayın Balkan da dâhil olmak 
üzere- kifayet takririni oya arz ediyorum efen-

, dim. 
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Sayın Başkanlığa 

Geçici birinci madde üzerindeki müzakerele
rin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Sayın Betil buyurunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, bunun kanunlaşmasını hepimiz istiyoruz. 
Bunun kanunlaşmasında hepimiz fayda görüyo
ruz. Yalnız muhtevası itibariyle önemli bir mad
de üzerinde bir endişe izhar etmiş bulunuyoruz. 
Adına istersek «intibak» diyelim, intibak dedi
ğimiz takdirde, intibak edebilen olacak edemi-
yen olacak. O halde intibak edemiyenler tasfiye 
edilmiş olacak. Adına istersek, «tasfiye» diye
lim kelimenin ehemmiyeti yok. Bütün asistan
lar, Sayın Bakanın izahlarından anlaşıldığına 
göre bütün öğretmenler son Temsilciler Meclisi
nin tetkikinden geçecekler. Bu tetkikin sonun
da... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Kifayetin 
aleyhinde mi konuşuyorsunuz? 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. Bu tetkikin sonunda ya kalacaklar ya 
dışarda bırakılacaklar. Ölçü vardır, ölçü yok
tur, bu maddenin âdil olarak uygulanması için 
ölçüye ihtiyaç vardır konusunu tartışıyoruz. 
Bu itibarla muhtevası itibariyle bu kadar önem
li ve nâzik olan bir konuda ve tartışma, en has
sas noktadayken görüşmeleri kesmeyi bendeniz 
uygun bulmuyorum. Bunu arz etmek için söz 
aldım önergeye iltifat etmemenizi rica ederim, 

BAŞKAN — Sayın Betil teşekkür ederim 
efendim. 

Efendim yeterlik önergesini oylarınıza arz 
edeceğim: Sayın Bakan da yeterliğe dâhil ol
mak üzere yeterlik önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 a karşı 
15 oyla kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Soru so
racağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soruya da sâri ve şâmildir efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Soruya 
şâmildir demediniz ki, efendim? 

BAŞKAN — Sayın Atmaca umum tüzük hük
mü gereğince ve Genel Kurulumuzun almış ol
duğu karar gereğince yapılan tatbikat gereğin

ce, yeterlik önergesi sorulara da sâri ve şâmil
dir. Ancak sorulara sâri ve şâmil olmamak kay-
diyle koyduğumuz zaman yeterlik önergesini o 
takdirde bu imkânı hazırlamış oluyorduk. Arz 
ederim ve özür dilerim efendim. 

Efendim madde üzerinde takrirler var oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici birinci maddenin tasandan çıkarılma

sını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

NAKİT ALT AN (Çanakkale) — önergenin 
alsyhinde. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — önergenin 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca önergeyle ilgili 
olarak konuşmanızı rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Barkan, değerli arkadaşlarım, bu önerge
nin kabuliyle bu çok faydalı ve memleket için 
yararlı hizmetler yapacağına inandığımız ka
nun, zedelenmiş oluyor. Bu balkımdan kanunun 
d:!.lstle ve hasretle lehinde ve biran evvel çık
malını arzu elerken antidemokratik diyebilece
ğimiz bir maddenin içinde bulunmasına gönlüm 
razı olmadığı için önergenin lehinde söz almış 
bulunuyorum. 

Şeyle ki bu kanunun yayımından önce son 
akademi temsilciler kurulu üyelerinin 2/3 ile 
pka'demid'e kalıp kalmıyacaklar tesbit edilecek. 
Bu temsilciler kurulu üyeleri de bu hükme göre 
kendilerinin de içeride kalıp kalmıyacaklarına 
karar verecek bir organ oluyor. Bir kurulun 
içindeki üyelerin kendileri hakkında hüküm ver-
merinin doğru olup olmıyacağmı takdirinize arz 
ederim. Çünkü bu temsilciler kurulu akademi
nin eğretim üyeleridir hali hazırda. Bunla
rın da akademinin içinde kalması veya yeterli
ğinin tesbit edilmemesi suretiyle dışta bırakıl
ma?! inevzuıib ahistir. O halde bir kurulun ken
di üyeleri hakkında karar vermesi hiçbir kanun
da şimdiye kadar hiçbir hukuk kaidesinde gö
rülmüş iş değildir. 

Diğer bir nokta: Yine bu kanunun antide
mokratik bir hükmü «açıkta bırakılan öğretim 
üyeleri, denk görevlere tâyin edilecekler» doğ-
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rüdur. Ancak asistanlar için bu hüküm getiril-
ıriemJiştir. Bunlar da Devlet memuru olarak ça
lışmaktadırlar. Asaleti tasdik edilmemiş asis
tanların görevlerine son verilir diyor. Yâni Mil
lî Eğitim Bakanlığı içinde başka bir göreve alın
masına dair bir hüküm yoktur. İM, üç belki 
dört sene asistanlık yapmış bir Devlet memuru
nun akademide yer alması doğru değildir hük
münden sonra başka Devlet dairesine tâyin edil
memesi de anti demokratik bir hükümdür ve 
haksızlık getirecektir. Bu balkımdan tasarının 
bu geçici birinci maddesinin metinden çıkarıl-
nıası için verilen önergeye iltifat buyurulmasını 
rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca teşekkür ederim 
efendim. Sayın Altan reylerinizle önergenin 
aleyhinde olduğunuzu ispat etseniz daha iyi 
olmaz mı efendim? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — izah et
mek suretiyle arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
senatörler, burada kanaatimce bir hata şuradan 
doğmaktadır: Bu birinci madde evvelâ yapıl
mayıp da daha sonra yazılmış olsaydı ve bu 
8 nci bölümün geçici hükümlerden sonra evvelâ 
intibak diye bir umumi hüküm konsaydı ve 
ondan sonraki maddeler aynı şekilde tedvin 
edilmiş olsaydı Zannederim bu ihtilâf doğrnıya-
caktı. Çünkü birinci maıdide «gerekli görülmi-
yenler» diyor. Bunlar kimler hakkında gerek
li görülmiyenler. öğretmen veya asSistan olan
lar. Bunun dışında akademide profesör ve do
çent olanlar var. Bunlara tatbik edilecek bir 
hüküm yok. Onların bu kanunun asistanlar ve 
doçentler hakkınldaki hükümleri cari. Bunlar 
öğretim üyesi olarak geldiklerinden ihtiyacı 
karşıla.mıyan doçent ve profesörler dolayısiyle 
bunlar tarafından bu öğretim yapılmaktadır. 
Şimdi bunlara bu kanunun esas hükümleri ne 
şjelkilde tatbik edilmelidir hususu burada tedvin 
edilmiş. Ve denmiş ki ikinci maddede «bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte en az 18 yıldan 
beri istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisin-
de öğretim meslekinde bulunanlar v. s. Tekrar 
«B» fıkrasında muayyen şartları koymuş ve 
bunlar hakkında almakta oldukları aylıklariyle 
akademi başkanının teklifi üzerine Millî Eğitim 
Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 

profesörlüğüne tâyin edilir» denmiş. Dolayısiy-
le öğretim üyelerinden, öğretmenlerden bu evsa
fı haiz olanlar nasıl olsa intibakları yapılırken 
profesörlük vasfını alacaklar, dolayısiyle ka
nunun profesörler hakkındaki hükümlerine tabî 
olacağına göre bunlar tasfiye edilmiyeeektir. 

Keza 3 ncü maddesinde yine kimlerin, bun
lardan hangilerinin ne evsafa haiz olursa do
çent olacaklarına dair bir hüküm var. Bunla
ra da doçentlik vasfı veriliyor. Dolayısiyle do
çent olacaklar. Onlar da doçentlerin evsafını 
haiz oldukları için tasfiye edilmiyec'eklerdir. 

Ondan sonra bu geçici 2 ve 3 ncü maddelerin 
tatbiki hususunda bir heyet kuruyor. Bu heyet 
bunların vasıflarını tâyin edecek ve bunların bu 
valflara yâni 2 ve 3 ncü maddedeki vasıfları 
haiz olduğu hususundaki raporunu verecek ve 
bakanın başkanlığında kurulan heyet de bu ra
pora göre bunların intibakını sağlıyacak. Dola
yısiyle şartları tahakkuk etmiş olacak. Asistan
lar için de keza 5 nci maddeyi koymuş. Diyor 
ki «bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte akade
mi bölümlerinde en az 4 yıldan beri asistanlık 
yapanlar ilk açılacak doçentlik imtihanına gire
bilirler» demiş. Bir kere onlara bir imkân sağ
lamış. Esasen bunların asaleti tasdik edilme-
mhse imtihanda muvaffak olamamışsa onlara 
bir imkân daha tanıyor, doğrudan doğruya 
tasfiye imkânını vermiyor ve dolayısiyle onlara 
da böyle bir hak tanımış, ceffel kalem atmıyor. 

Ayrıca uzmanlar, onlar hakkında da bir hü
küm koymuş yedinci maddede bunları da ne şe
kilde tâyin ve vazifeye alınacaklarını ayarla
mış ve bunun için ayrıca demiş ki «Bu kanunun 
yürürlüğe girmesi iîe yapılacak intibaklar neti
cesinde ilgililer kendilerine yazı ile tebliğ tari
hinden itibaren 15 gün içinde Millî Eğitim Ba
kanlığına itirazda bulunabilirler.» öyle ise bu 
kanunun birinci maddesi bu intibakların şartla
rı ve şekilleri hususundaki şu hükümler konul
duktan sonra eğer birinci madde konulmuş ol
saydı arkadaşlarımız bu hususta devamları için 
gerekli görülmiyenler hususundaki ibareye ka--
tılmazlardı kanaatindeyim. Dolayısiyle demek-
ki şartları tanzim etmiştir, şu önerge bu şart
lar altında diğer maddelerin şartları muvacehe
sinde yersizdir, iltifat edilmemesi maddenin, 
iltifat görmesini arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Altan, teşekkür ederim 
efendim. 
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Muhterem senatörler, önergeyi oylarınıza 
ara ediyorum. Kabul edenler... 

Efendim, geçici birinci maddenin tasarıdan 
çıkarılması hususunda Sayın özden'in verdiği 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici birinci madde bir tasfiye maddesidir. 

Tasfiye için hiçbir ölçü ihtiva etmemjelktedir. 
Maddeye âdil ve objektif ölçüler konulması için 
maddenin komisyona iade edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Sayın Komisyon? önergeyi din
lediniz katılıyor musunuz efendim? Katılmıyor
lar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'edenler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir 
efendim. 

Geçici birinci maddeyi mukaddem okuttu
ğumuz şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici birinci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte; 

a) En az 18 yıldan beri İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim meslekin
de bulunup, en az 10 yıldan beri bağımsız ders 
okutan ve eserleriyle üstün başarısı sabi i- ol
muş öğretmenler; 

b) En az 15 yıldan beri İstanbul Devlet Gü-
zsl Sanatlar Aakademisinde eğretim meslekinde 
bulunan ve halen bağımsız ders okutmakta olan, 
ypks^k öğrenimini yapmış, bilim veya sanat ese
ri vermiş. Devletçe veya akademice yapılmış 
yabancı dil imtihanını başarı ile vermiş bulu
nan öğretmenler; 

Alızakta oldukları aylıkları ile Akademi 
Başkanının teklifi ürerine Millî Eğitim. Baka
nınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi profe
sörlüğüne tâyin edilirler. 

BAŞKAN — Geçici ikinci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Sayın Betil, buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Birinci madde
nin, geçici birinci maddenin burada izah edi

len maksadı canlandıracak uygulamada açık
lık sağlıyacak bir vuzuhta olmadığı bu madde 
ile de anlaşılıyor. Şimdi geçici ikinci maddenin 
uygulanması için geçici birinci maddede bahis 
konusu işlemin yapılması şart mı değil mi? 
Yani 10 yıl öğretmenlik etmiş, eser de vermiş, 
yabancı dil bildiğini ispat etmiş devletçe açı
lan imtihanda veya Akademice yapılan imti
handa. Bu sadece akademi başkanının teklifi 
üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca profesörlü
ğe getirilebilecek mi? Yoksa ikinci maddedeki 
işlemden önce o öğretmen birinci maddedeki 
işleme taJbi tutulacak mı, bu işlemden sonra mı 
ancak akademi başkanı teklif edebilecek, Mil
lî Eğitim Bakanı tâyin edebilecektir? Bu hu
sus anlaşılmıyor. Eğer Sayın Bakanın dedikle
ri gibi ise, buyurdukları gibi ise o halde mad
deye şu vuzuhun verilmesi lâzımdır. Son Aka
demi Temsilciler Meclisince Millî Eğitim Ba
kanının Başkanlığında toplanan son Akademi 
Temsilciler Meclisince geçici birinci maddeye 
göre görevine devamı gerekli görülen profesör 
eğer 10 yıl hizmet etmişse, eser vermişse, ya
bancı dil bildiğini devletçe açılan imtihanda 
veya Akademice yapılan imtihanda ispat eyle
miş ise Akademi Başkanının teklifi üzerine 
Millî Eğitim Bakanınca profesörlüğe atanır 
denmek lâzım. Eğer böyle değilse o zaman Aka
demi Başkanı ile Millî Eğitim Bakanı öğret
menler hakkında takdir yetkisine sahibolacak-
lar, profesörlüğe geçip geçmeyişi bakımından, 
Akademi Başkanı profesörlüğe lâyık görüyor
sa o öğretmeni teklif edecek, Millî Eğitim Ba
kanı da bu teklifi uygun görüyorsa tasdik ede
cek, o öğretmen profesör olacak. Profesör olan 
öğretmenler geçici birinci maddedeki işleme 
tabi değiller, bu takdirde Sayın Bakanın geçi
ci birinci madde hakkında burada vermiş ol
dukları izah ile tezat teşkil edilen bir tatbikat
la karşıkarşrya kalmış olacağız. Bunu komis
yon sözcüsünden, Sayın Bakandan izah etmele
rini bilhassa istirham ediyorum. Hiç olmazsa 
tatbikatta metindeki eşitliği buradaki izah ile 
tamamlama cesaretini göstermiş olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan suale cevap ver
mek istiyor musunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Çok kısaca arz 
ediyorum, bu yukardaki birinci maddedeki 
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Temsilciler Kurulunu teşkil eden yüksek sevi
yeli, Akademinin yüksek seviyeli bu kurulu 
oylarını kullanırlar aşağıdaki bu hususları dik
kate alarak kullanacağı çok tabiîdir. Eğer bu
na rağmen bu şartları haiz olan üyelerden bi
risi, öğretim üyelerinden birisi yukardaki ku
rulun kararma mazhar olmayıp da dışarda ka
lırsa ona Danıştaym kapıları açıktır. 

İkinci maddenin işliyelbilmesi için mutlak 
birinci maddedeki hükümlere göre bu zevatın 

Akademi içinde vazifelerine devamlarına karar 
verilmiş olması lâzımdır, hürmetler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim 
efendim. 

Geçici ikinci madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici ikinci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENE! KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bor mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporunu görüşmek üzere 
Genel Kurulun 9 Mayıs 1969 Cuma günü saat 
15,00 te toplanılmasına dair önerge. 

BAŞKAN — Saat yediye geliyor zamanla 
mukayyet bulunduğumuz için önergeleri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde yer aldığı halde uzun zamandan 
beri müzakere imkânı bulamıyan Bor Mineral
leri Araştırma Komisyonumuz raporu sıklaşan 
kanun müzakereleri sebebiyle bizzarure tetkike 
alınamamak gibi Senato murakabesini tehire 
uğratan olumsuz bir hal ortaya koymaktadır. 
Konunun umumi efkâra intikal eden zâti öne
mi ise aşikârdır. Bu itibarla gündemin bir de
fa görüşülecek işler sütununda yer alan bu 
önemli raporun Cumhuriyet Halk Partisi Sa
yın Grupu ile de varılan mutabakat gereği ola
rak 5 Mayıs 1969 Pazartesi günü müzakere 
olunmasını, bu tarihte birleşime geçilmek im
kânı doğmazsa konunun 9 Mayıs Cuma günlü 
birleşimde müzakere olunmasını kıymetli ten
siplerine arz eder, gereğinin Yüce Genel Kuru
la takdimini ve oya vaz'ını rica ederim, saygıla
rımla. 

Bor Mineralleri 
Komisyonu Başkanı 

Çanakkale 
Ziya Termen 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Bor Mineralleri 

Araştırma Komisyonu raporunun görüşülmesi 
elbette grupumuz tarafından da arzu edilen 
bir istektir, bir taleptir, bir keyfiyettir. Ama 
ben öyle hatırlıyorum ki, Sayın Termenle ko
nuştuğumuz zaman Pazartesi günü değil Cuma 
günü bunun konuşulmasının mümkün olabile
ceğini kararlaştırmıştık. Cuma günü, yahut 
mümkünse Perşembe günü konuşabiliriz. Hele, 
5 Mayıs Pazartesi günü bunu konuşmaya aldı
ğımız takdirde, bizim o gün daha önceden Par
ti Meclisi gibi çok önemli toplantılarımıza gi-
dememek durumu hâsıl olur. Bu itibarla muta
bakatımızın normal Salı veya Perşembe günü; 
olmadığı takdirde, vakit kalmadığı takdirde 
Cuma günü şeklinde anlaşılmasını arz ederim. 
(«Cuma günü olsun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan teşekkür ede
rim efendim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Mutaba
katla ilgili bir arzım var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Termen. Bir 
fikir olarak Cuma günü izhar edilmiş oluyor. 
Onun üzerinde tevakuf etmenizi rica edeceğim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; «mutabakat» keli
mesini önergemde istimal ettiğim için, vâki sa
yın arkadaşımın beyanları ile bigûna takdimin 
tezat içine girmiştir. Şu açıklamayı fikir ola
rak yapmaya mecburuz. 

Sayın Gündoğan arkadaşım Sah günü için 
mutabakatlarını arz etmişti ve bana lütfetmiş
lerdir. Ben de Başkanlığa arz ettim. Başkan
lık, «Salı günü tütün kanununun görüşülmesi 
ihtimali vardır. Bu itibarla normal mesai gü
nünün dışında özel olarak bunu görüşelim.» de
diler. Bizarur bir gün evvel almıştık. Fakat, ma
dem ayın beşinci gününü münasip görmüyor-
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lar. Biz kendilerinin işaret gününü teşkil eden 
Cuma günü ile mutabıkız. Yüce Heyetinizin 
Cumaya bu hususta karar vermesini arz ederiz. 
önümüzdeki 9 Mayıs Cuma günü. 

BAŞKAN — Sayın Termen teşekkür ede
rim efendim. 

Efendim, önergeyi bu tashih edilmiş şekli 
ile yani, 9 Mayıs 1969 Cuma günü olmak üze
re oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 
(«Saat kaçta?» sesleri) Efendim, önergede mev-
cudolduğu şekilde saat 15,00 te şüphesiz. 

BAŞKAN — Bir Önerge var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Halen görüşülmekte olan tasan ile, günde
mimizde bulunan ve hakkında öncelik ve ive
dilik önergesi verilmiş bulunan Devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri kanun tasarısı

nın da görüşülüp bitirilmesine kadar oturum 
süresinin uzatılmasının teminini arz ve rica 
ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 13, 13 e 
saymış bulunuyoruz. Oylamayı ayağa kalkmak 
suretiyle yapacağız efendim. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Etmiyenler... 
Efendim, 13 e 15 oyla önerge reddedilmiştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, bu kanuna has olarak kalsın. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, bir takrir 
lütfediniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Var efendim, verdik. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
1/993) (S. Sayısı : 1256) (Devamı) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü birleşimin müzakere edilmekte 
olan 1256 sıra sayılı Devlet Güzel Sanatlar 
Akademileri kanun tasarısının müzakere ve 
oylama işlemleri bitinceye kadar devamını arz 
ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısının müzakeresine devam edi
yoruz efendim. 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte en az 5 yıldan beri istanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde esas gö
revle öğretim meslekinde bulunanlardan, ba

ğımsız olarak ders okutan, yüksek öğrenimini 
yapmış, bilim veya sanat eseri vermiş veya her 
hangi bir dış memlekette mesleki ile ilgili en 
üstün öğrenimi elde etmi§ öğretmenlerden, 
Devletçe veya akademice yapılmış yabancı dil 
imtihanım basan ile vermiş bulunanlar, almak
ta olduklan aylıkları ile akademi başkanının 
teklifi üzerine, Millî Eğitim Bakanlığınca Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi doçentliğine tâ
yin edilirler, (üniversitede akademik kariyer
de iken asıl vazifesi akademiye nakledilerek 
müstakil ders okutmakla görevlendirilen ilim, 
sanat, eser ve lisan yönünden bu kanundaki 
şartlan taşıyanlar için bu 5 yıllık süre, üniver
sitede göreve başladıkları tarihten itibaren he
saplanır.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
i 
| Gündemdeki konuları görüşmek üzere Sena-
I tomuzun 2 Mayıs 1969 Cuma günü de saat 15,00 

te toplanmasını arz ve teklif ederim. 
I Zonguldak 
i Ahmet Demiryüce 

203 — 



C. Senatosu B : 55 30 . 4 . 1969 O : 2 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öner
genin aleyhinde. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, 
zaten ekseriyet yok. Böyle böyle takrirler ka
bul ediliyor. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, bir dakika 
rica edeyim. Şüphesiz sayın bir grup tarafın
dan bir itiraz vâki olmuştur. Sayın takrir sa
hibine bir kere soralım belki geriye alırlar. 
Beyhude müzakereye mahal kalmaz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takrir geri alınmış
tır. Müzakereye devam ediyoruz. 

Geçici Madde 4. — Geçici 2 nci ve 3 ncü 
maddelerde söz konusu üstün başarıları : 

a) Bilim dalında öğretim yapan öğretim 
üyeleri için Millî Eğitim Bakanının başkanlı
ğında, üniversitelerin ilgili bölüm dalma men
sup iki üye ile akademi başkanından kurulu 
4 kişilik jüri, 

b) Mimarî, plâstik ve dekoratif sanatlar 
dallarında meslekî öğretim yapan öğretim üye
leri için de Millî Eğitim Bakanının başkanlığın
da Millî Eğitim Bakanı tarafından akademinin 
bu meslek dallarına mensup öğretim üyeleri 
arasından seçeceği 2 üye ile akademi başkanı
nın katılacağı 4 kişilik bir jüri tarafından tes-
bit edilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
•söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Geçici 4 ncü madde kabul edilmiştir efendim. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Akademi bölümlerinde en az 4 
yıldan beri asistanlık yapanlar, ilk açılacak 
doçentlik imtihanına girebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir sual so
racağım. 

BAŞKAN — Sayın özden buyurun. Sayın 
Hükümet? Burada. Akademi Reisi cevap ver
meye salahiyetlidir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, 
burada diyor ki, «... Dört yıldan beri asistan
lık yabanlar, ilk açılacak doçentlik imtihanına 
girebilirler. «Bu okuduğumuz madde, üzerin
de çok tartışma yaptığımız geçici 1 nci madde 
ile tezat teşkil etmiyor mu? Ve bu hemen ya

pılırsa, hemen müracaat edilirse, geçici 1 nci 
madde nasıl tatbik edilecek? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz
den. 

Hükümet adına buyurun Sayın Gezer. 
HÜKÜMET ADINA HÜSEYİN GEZER (is

tanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mü
dürü) — Sayın Başkanım, Geçici 1 nci mad
denin bu madde ile çelişeceği kanaatinde de- . 
ğilim. Çünkü, geçici 1 nci maddenin dışarda 
bıraktığı üyelerin kapsamına girmiyor, 5 nci 
maddenin tarif ettiği kimseler. Zaten geçici 
5 nci maddenin tatbikatı için imtihana girebil
menin şartları var. Tezini vermek, tezini tet
kik ettirmek ve karara bağlatmak gibi. Bunun 
alacağı süre geçici 1 nci maddenin tatbikatı 
için yeterli olan süreden çok fazladır. Bina
enaleyh, geçici 1 nci maddenin tabikatma va
kit kalmadan geçici 5 nci maddenin kapsamı
na giren durumun işleme gireceği düşünüle
mez. 

BAŞKAN — Sayın Gezer, teşekkür ede
rim. 

Sayın özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tatmin ol

madım, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 

söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Geçici 5 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte durumu geçici 3 ncü maddede
ki şartlara uymakla beraber 5 yıllık süreyi 
doldurmadığı için öğretim görevlisi olarak in
tibakı yapılan istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi öğretmenleri, bu süreyi doldurduk
ları zaman doçent unvanını alırlar. 

BAŞKAN — Geçici 6 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Geçici 6 nci madde kabul edilmiştir, 
efendim. 

Geçici Madde 7. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi bölümlerinde bağımsız olarak ders 
okutanlardan durumları geçici bir, iki, üç ve 
dördüncü maddelere uymıyan öğretmenler, al
makta oldukları aylıkları ile, akademi başka
nının teklifi üzerine, Millî Eğitim Bakanlığın
ca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim 
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görevlisi, yabancı dil öğretmenleri de okutman 
olarak tâyin edilirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile yapıla
cak intibak neticelerine, ilgililer, kendilerine 
yazı ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de, Millî Eğitim Bakanlığına itirazda buluna
bilirler. Bakanlık, bu itirazları en geç iki ay 
içinde kesin karara bağlar. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Geçici 7 nci madde kabul edilmiştir, 
efendini. 

Geçici Madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan asistan ve me
murların bu kanunla alman kadrolara, almak
ta oldukları aylıkları ile tâyinleri, Akademi 
Başkanının teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığın
ca yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 8 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Geçici 8 nci madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Geçici Madde 9. — Bu kanunun geçici 3 ncü 
maddesi gereğince Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi doçentliğine tâyin edilenlerin profesör
lüğe geçirilmelerine 19 ncu maddede yazılı 5 
veya 7 yıllık süreler bunların bağımsız olarak 
ders okutmaya başladıkları tarihten hesapla
nır. 

BAŞKAN — Geçici 9 ncu madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 9 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Geçici 9 ncu madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde müdür veya bölüm başkanı ola
rak vazife görmekte bulunan öğretmenler, Aka
demi Başkanı ve bölüm başkanları seçilinceye 
kadar, Akademi Başkanlığı ve bölüm başkan
lığı görevlerini bu unvan ve yetkilerle yapar
lar. Genel Sekreter ve bölüm sekreterleri tâyin 
edilinceye kadar, müdür muavinleri bu görev
leri aynı unvan ve yetkilerle yürütürler. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 10 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
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j Kabul etmiyenler... Geçici 10 ncu madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Geçici Madde 11. — Bu kanunun 14 ncü 
j maddesinde yazılı «Akademilerarası Kurul» ku

ruluncaya kadar, bu kurula ait görevler, Millî 
Eğitim Bakanının Başkanlığında ve Kültür Müs
teşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı ve 
Güzel Sanatlar Genel Müdürünün iştirakiyle 
toplanacak olan «istanbul Devlet Güzel Sanat
lar Akademisi Temsilciler Kurulu» tarafından 
ifa edilir. 

BAŞKAN — Geçici 11 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 11 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Geçici 11 nci madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Geçici Madde 12. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan öğretmenlere, 
geçici 2, 3, 4 ve 5 nci maddelere göre tanınan 
unvanlar kadroya bakılmaksızın kullanılır. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 12 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Geçici 12 nci madde kabul 
edilmiştir, efendim. 

Geçici Madde 13. — Bu kanunun personel 
istihkakları ile ilgili hükümleri yerine, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun malî hüküm
lerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 
sayılı Kanuna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 13 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 13 ncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Geçici 13 ncü madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Geçici Madde 14. — istanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi bu kanunun yürürlüğe gir
mesi ile «istanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi» olarak yeniden teşkilâtlandırılır. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü madde hakkın
da söz istiyen sayın üye? Yok. Geçici 14 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Bu kanunun kadrolara dair 
hükümleri, kanunun yayımlandığı malî yılın 

I sonuncu günü, malî hükümleri yayımını taM-
beden malî yıl başından itibaren, diğer hüküm-

[ leri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 48. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
48 nci madde kabul edilmiştir, efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. Kanun tasarısını cetvelle-
riyle birlikte tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. 

Kanun tasarısı açık oylarınıza arz oluna
caktır. Kutular hademeler tarafından dolaştı
rılacaktır. Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, ye
şil oy çekinser mânasına gelecektir, arz olu
nur, efendim. 

Efendim, bu arada bir takrir var, okutuyo
rum, efendim. 

Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bö

lümünün dördüncü sırasında bulunan Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanun 
tasarısının istanbul'dan celbedilmiş bulunan il
gililerin günlerden beri Ankara'da bekledikle
ri nazara alınarak bu birleşimde görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Sayın inkaya, buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bu me
sele daha evvel reddedildi. Şimdi bunu bun
dan evvel oylamaya koydunuz. Arkadaşlarımız 
bunu yapmamalı, benim kanaatimce. Bundan 
önce oylamaya koyuldu, reddedildi, reddedi
len şey tekrar gelir mi takrirle? Celseyi kapa
tırsınız, zatıâliniz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, siz kendinizi 
benim yerimde telâkki etmeden konuşuyorsu
nuz. Biz, müsaade ediniz, bir evvelki takrir 
gündemde bulunan bütün meselelerin görüşül
mesine âmir idi. O sebepten dolayıdır ki, bu 
takrir onunla hem mizaç olmaması sebebiyle 
koymak mecburiyetinde kaldım. Biz, burada 
dikkat içindeyim, müsterih olunuz. Şimdi sayın 

inkaya konuştuktan sonra reylerinizle mesele
yi halledersiniz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, ayağa kaldırdınız, akademiler kanunu
nun üzerinde bir mesele yaptınız. 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz, Sayın Dikeç
ligil. 

Buyurunuz Sayın İnkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben 
söz almış bulunduğum anda Sayın Dikeçligil 
de yerinden benim ifade etmek istediğim husu
su aşağı - yukarı ifade ettiler. Ben de aynı fik
re katılıyorum, aşağı - yukarı konuşmam da lü
zumsuz hale geldi. Beş dakika evvel reddedil
miş bir takriri tekrar beş dakika sonra hiçbir 
sebep, hiçbir şey değişmediği halde orta yer
de, hattâ mevcut üzerinde hiçbir şahıs da de
ğişiklik yok, aynı mevcut, bu takrir acaba 
hangi sebepten gelmiştir. Ben de mühendisim, 
ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık ismi altın
da bir kanun çıkarılmak isteniyor. Ama, 54 
maddelik bir kanunu Meclisin, Senatonun mu
tat toplantı saatinin dışında çok kısa bir müd
det içerisinde süratle çıkarma gayreti nereden 
geliyor anlıyamadım. Müsaade buyurun geniş 
bir zamanda mutat bir toplantı saatinde enine 
boyuna böyle bir kanunu münakaşa edelim, 
doğru taraflarını kabul edelim, doğru olmıyan 
tarafları varsa münakaşa edelim ve rahat bir 
zamanda çıkaralım. 54 maddelik bir kanun, 10 
ta.ne de aşağı - yukarı geçici maddesi var. Bi
naenaleyh, bu takririn iltifat görmemesini arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın inkaya teşekkür ede
rim. Sayın senatörler, bilhassa Sayın Dikeçli
gil Başkanlığı ithamda haklı olduğunuz vesika
ları tetkik ettiğim zaman tesbit edilmiştir. Yi
ne elimde gündemde bulunan konuları görüş
mek üzere Yüce Senatonun Cuma günü toplan
ması talebi mevcuttur. Hatırımda o kalmış, o 
sebepten bir evvelki önergenin mahiyetini ha
fızamdan kaybetmiş bulunuyordum. Şimdi 
muhterem arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
vazifeye ilk başladığım zaman bana yardımcı 
olmalarını istirham etmiştim. Şimdi bilhassa 
mükerreren kendilerinden rica ediyorum. 5-6 
saat münhasıran oturduğumuz yerde ve mün
hasıran sulh ve sükûnu temin etmek ve adaleti 
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tevzi etmek mükellefiyeti ile bulunduğumuz 
ve irademizi ona teksif ettiğimiz bir zamanda 
bizim de yorulacağımızı kabul etmenizi istir
ham ederim. Binaenaleyh, birbirine benzer 
olan bu önergenin lütfen geriye alınmasını 
riea ediyorum, ikaz veçhile oya koyamıyacağı-
mı da arz etmek istiyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen bitti bu mesele efen
dim. Arkadaşımız muhakkak ki, alacaktır öner
geyi geriye. 

HÜSNÜ J5İKEÇLİGİL - (Kayseri) — Efen
dim Ba'şkanlığı itham etmem mevzuubahis de
ğildir. Sadece Başkanlığa hatırlattım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, sağ 
olun. Sayın Komisyon Başkanı lütfen geriye 
alıyorsunuz değil mi efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, Komisyon Başkanı olarak takriri verme
dim ben. 

BAŞKAN — O halde muhterem zatıâliniz 
için geriye alıyor musunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI YİĞİT KÖKER (Ankara) — Almıyacağım. 

BAŞKAN — Af edersiniz önergeyi oylıya-
mıyacağım efendim. Efendim oylarını kullan
mıyan sayın üye var mı efendim? 

Muhterem senatörler, 108 nci maddenin son 
fıkrası gereğince oyların neticelerini sayın 
üyelere bildireceğim, iki dakikanızı rica edi
yorum efendim. Oylarını kullanmıyan sayın 
üye? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem senatörler, Devlet Güzel Sanat
lar Akademileri kanun tasarısının açık oylan
masına 106 sayın üye iştirak etmiş, 102 kabul, 
4 ret oy kullanılmış. Böylece tasarı kanunlaş
mıştır. Ittılanıza arz edilir efendim. 

Muhterem senatörler müzakere edilecek 
meselemiz kalmamış bulunduğundan 6 Mayıs 
1969 Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
55 nci Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,15 

»-•<İ 

6. — SOHULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem, Özden'in, Türkiye'ye kakao ithaline dair 
yazdı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel'in cevabı. (7/546) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevap verilmesine delâlet bu
yurmanızı saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
ist. Üyesi Ekrem özden 

Sorular: 

1. Kakao Türkiye'ye ne gibi kanuni esaslar 
üzerinden ithaline müsaade olunmaktadır? 

2. Türkiye'ye ithal edilen kakaoların hangi 
memleketlerden ve ne fiyatlar üzerinden mem
leketimize ithaline müsaade olunmaktadır? 

3. Bunlar dışarıdan ka?a alınıyor ve mem
leketimizde kaça satılıyor? 

4. Bu ithalatla hangi firma veya 
msşgul olmaktadır? 

şahıslar 
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T. G. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Dairesi 30 . 4 . 1969 

Konu : Kakao ithali Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

ilgi : 12 . 3 . 1969 tarihli ve Kanunlar Md. 
ifadeli 9684 - 7/546/3593 sayılı yazılarına : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, Türkiye'ye kakao ithaline dair, yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istiyen soru Önerge
si tetkik edilmiş ve mezkûr önergede belirtilen 
hususılara dair cevabı yazımız lef fen takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerine saygiyle arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in Türkiye'ye kakao ithalâtına dair 
sorularının cevabı aşağıda izah olunmuştur : 

Sual 1. Kakao Türkiye'ye ne gibi kanuni 
esaslar üzerinden ithaline müsaade olunmakta
dır? 

Cevap : Kakao, XXII. Kota Tahsisli İthal 
Mallan Listesinin 16 ncı sıra numarasında 

18.01.10, 18.04.00 gümrük tarife pozisyonunda 
kayıtlı olup, bu maddenin ithalâtı için mezkûr 
listede 200 000 dolarlık bir sanayici kotası ve; 

1968/1969 devresinde anlaşmalı memleket
lerden sadece memleketimizle Mısır arasındaki 
Ticaret Protokolunda kakao (tane) için 200 000 
dolarlık kontenjan, 
tefrik edilmiştir. 

Ayrıca, 5 . 11 . 1968 tarihinde Resmî Gaze
tede yayımlanan anlaşmalar 68/47 sayılı Sirkü
lerle adı geçen memlekete mezkûr madde ile 
ilgili olarak 350 000 dolarlık ek kontenjan tanın
mıştır. 

Bundan başka, İzmir Fuar Rejimi esasları 
dâhilinde de kakao ithaline müsaade olunmakta
dır. 

Kakao, Türkiye'ye ithalât rejimi, kambiyo ve 
gümrük mevzuatında kayıtlı esaslara göre ithal 
olunmaktadır. 

Sual 2. Türkiye'ye ithal edilen kakaoların 
hangi memleketlerden ve ne fiyatlar üzerinden 
memleketimize ithaline müsaade olunmaktadır? 

Cevap : Kakao, 1968 yılında aşağıda yazılı 
memleketlerden, karşılarında gösterilen fiyatlar 
üzerinden ithal edilmiştir : 

Tane 
» 

Yag 
» 
» 

Tane 
» 
» 
» 

Holânda 
» 
» 
» 
» 

Mısır 
» 

İngiltere 
» 

(Gana menşeli) 
( » » ) 

- İngiltere 

(Gana menşeli) 
(Extra Gana ) 

Tonu FOB 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

715 $ 
693,37 $ 

1 520 $ 
2 340 $ 
2 480 $ 

670 $ 
610 $ 
709,22 $ 

1 155 $ (*) 

(*) NOT : Kalite, menşe ve ihracatçı memlekete göre fiyatla" değişiklik göstermektedir. Bildiri
len fiyatlar malın ithal tarihindeki değeri değil, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın inikadettiği ta
rihteki fiyatı göstermektedir. 
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Sual 3. Bunlar dışardan kaça alınıyor ve 
memleketimizde kaça satılıyor? 

Cevap : Kakaonun, tane ve yağ olarak dışar
dan kaça alındığı 2 nci maddede gösterilmiştir. 
Tane ve yağ kakao, çikolata fabrikalarının ve 
imalâtçıların kendi ihtiyaçları için getirildiğin
den ve piyasaya arz edilmediğinden bunların pe
rakende satış fiyatlarının tesbiti mümkün olama
mıştır. 

— Nestle toz kakaonun Türkiye'deki satış 
fiyatı : 

Toptan Kg. ı 40 Tl. 
Perakende Kg. ı 50 Tl. 

Sual 4. Bu ithalâtla hangi firma veya şa
hıslar meşgul olmaktadır? 

Cevap : Kakao ithalâtı maksadiyle Merkez 
Bankasından tahsis almış olan firmaların isim
leri aşağıya dercedilmiştir : 

İthalâtın 
yapıldığı 

Firma adı memleket 

Birleşik Alman İüâç FaJb. T. A. Ş. Almanya 
Nestle Mamûlâtı İhracat Şirketi Fransa 
Roche Müstahzarları Sanayi Ltd Şti. İsviçre 
Demet Âdi Komandit Şirketi » 
Besler Bisküvi Çikolata ve Şekerle
me San. Ltd. Şti. İngiltere 
Yıldız Şekerleme Fabrikası Âdi Ko
mandit Şirketi » 
Nevzat Dolgun İnci Çiklet ve Çikola
ta Fab. » 
Ali Galip Torunu Süleyman Irmak 
Şekerleme ve Lokum Fab. » 
Mabel Çikolata Kakao ve Şekerleme 
Fab. Mihalaki Payotis » 
Royal Çikolata ve Şekerleme Fab. 
Nikifor ve Apostolos Atnopulos Kar
deşler Koli. Şti. » 
Hamdi Kitapçı Half. ve Celâl Kitapçı 
Koli. Şti. » 
Şükrü Şimşek Öznur İmalâthanesi » 
Lion Melba Çikolatacılık San. Türk 
Ltd. Şti. » 
İki Kardeşler Koli. Şti. Sadık ve Asım 
Çaputçu Holânda 
Ahmet Uzal » 
İsmail Özgey Zanbo - Akın Çiklet Çi
kolata ve Şekerleme Fab. » 
Ali Muhittin HacıbeMr » 

Firma adı 

İthalâtın 
yapıldığı 
memleket 

Erden Kom. Şti. Kâmil Erden ve 
Oğulları 
Esen Çikolata Şekerleme San. ve Tic. 
Tic. Ltd. Şti. 
Eden Çikolata Şekerleme Koli. Şti. 
Vasil Araboğlu Kristal Çikolata ve 
Şekerleme 
Beğen Çikolata Çiklet ve Şekerleme 
Fab. 
Rıdvan Baştuğ 
Recep Adıyıl Güden Şekerleme 
Elit Çikolata ve Şekerleme Fab. T. 
Değirmencioğlu ve Ort. Koli. Şti. 
Güney - Ege Çikolata ve Şekerlemeci-
lik Ltd. Şti. 
Faik Pektürk Zafer Çikolata Fab. 
Ülker Bisküvi Çikolata ve Şekerleme-
cilik Ltd. Şti. 
Doğu Çikolata ve Şekerleme Fab. 
Koli. Şti. 
Sevinç Pastanesi Şaban Pelit 
Regal Çikolata ve Çiklet Fab. Yusuf 
Duşi ve H. Varon Koli. Şti. 
Özel Koli. Şti. Kemal Haksal ve Ort. 
İmren - Baylan Çikolata Şekerleme 
San. Tic. Ltd. Şti. 
BaJhçeli İpek Çikolata ve Lokum Fab. 
Macit Bahçeli 
Lider Çikolata ve Şekerleme Fab. 
Yücel Çikolata ve Şek. Fab. Hasan 
Nazmı Çelenk 
Hikmet Yener ve Ortağı Â4i Kom. Şti. 
Saray Çikolata ve Şekerlemecilik San. 
ve Tic. Koli. Şti. 
Golden Çikolata ve Şekerleme Fab. 
Sava Melopulo Selim Iskenderoğlu ve 
Ort. Âdi Kom. Şti. 
Madlen Çikolata Fab. Seza Başar ve 
Ort. Âdi Kom. Şti. 
Emperial Akilya Kozmidiz Klanti 
Tillo Koli. Şti. 
Kervan Şekerleme Fabrikası İsmail 
Gülten 
Arif Altmalmaz 
Turistik İşletmeler A- Ş- Divan Oteli 
Rıdvan Şevki Altmoğflu 

— 214 



O. Senatosu B : 55 30 . 4 . 1969 O : 2 

Firma adı 

İthalâtın 
yapıldığı 
memleket 

Kadir Oğullan Ömür Koli. Şti. Ham-
di Kadiroğlu ve Ortağı 
îbrahim Özgey Neşe Çikolata Çiklet 
ve Şekerleme FaJb. 
Narin Çikolata ve Şekerleme Fab. Ni-
kola Yolcuoğlu 
Naba Koli. Şti. 
Oyal Çikolata Fab. Mehmet Hüseyin 
ve Kard. Kofll. Şti. 
Bedit ve Muhip îşmen Koli. Şti. 
Vatan Âdi Koni. Şti. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, yabancı devlet Reislerine 
verilen kabul resimlerine, Yasama Meclisleri 
Başkanvekilleri, Grup Başkan ve Başkanvekil-
leri ile Dışişleri Komisyon üyelerinin davet 
edilmeme sebeplerine dair yazılı soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in ce
vabı (7/554) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
yüksek delâletlerini derin saygılarımla rica ede
rim. 

Fehmi Alpaslan 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Devlet misafiri sıfatiyle memleketimizi zi
yaret eden yabancı Devlet Başıkanlları, başba
kanları ve Dışişleri Bakanları şerefine verilen 
kabul resimlerine, bütün dünyada uygulanan ne
zaket kuralları gereği olarak, Yasama Meclisleri 
Başkanvekilleri, Yasama Meclislerin deki siyasi 
partiler grup başkan ve başkanvekilleri ve dış
işleri komisyonları üyelerinin davet edilmesi, 
bizde de mûtad idi. 

ISon zamanlarda bu esastan ayrılan tatbikata 
girişlldiği hayretle müşahade edilmektedir. 

1. — Bu kabul resimlerine davet edilen çok 
sayıda kamu görevlilerinin büyük bir kısmın
dan Devlet Protokolünde daha üst sırada olan 
yasama meclisleri başkanvekilleri, yasama 
meelislerindeki grup başkan ve başkanvekilleri, 
ayni meclisler dışişleri komisyonları üyelerinin 

yabancı resmî misafirler şerefine Sayın Cumhur
başkanı, Sayın Başbakan ve Sayın Dışişleri Ba
kanı tarafından verilen söz konusu davetlere 
çağırılmamasına başlanmasının sebebi nedir? 

2. — Söz konusu şahsiyetlerin işgal ettikleri 
yüksek makamlara ve ifa ettikleri önemli gö
revlere karşı Devlet tarafından yeterince saygı 
gösterilmediği yolunda yersiz ve zararlı bir in
tibaı kamu oyumuzda ve yabancı diplomatik 
çevrelerde doğurmasından kaçınılamıyacak olan 
bu hatalı tatbikattan vazgeçilmesini sağlamak 
üzere, Sayın Dışişleri Bakanı, gereken emirleri 
vermeyi düşünmekteler midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 28 . 4 . 1969 
130.940. Prof. IV.-5 

Protokol Dairesi Gn. Md. 
Sayı : B. 55 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 26 . 3 . 1969 tarihli ve 9711-7/554 sa
yılı yazıları. 

Yabancı devlet erkânının memleketimizi zi
yaretleri vesilesiyle verilen resmî kabullerde 
uygulanmakta olan esaslar hakkında bilgi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Dışişleri Bakanı 

Devlet misafiri sıfatiyle memleketimizi zi
yaret eden yabancı devlet başkanları, başba
kanlar ve dışişleri bakanlarından yalnız devlet 
başkanları şerefine Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından Ankara'da; ve bâzı yabancı başba
kanlar şerefine de Sayın Başbakanımız tarafın-
dn (program icabı) istanbul'da Resmî Kabuller 
tertip edilmekte dışişleri bakanları şerefine ise 
resmî kabul tertibi mûtad bulunmamaktadır. 

Bu resmî kabullerde her ziyaretin özelliği, 
eğer ziyaret evvelce bizim yaptığımız bir ziya
rete mukabele ise kendilerince tarafımıza tatbik 
olunan programın muhtevası ve resmî kabulün 
tertip edildiği yerin istiab haddi dikkate alına
rak Devletimizin gerekli resmî müesseselerinin 
bir oran içinde temsil edilmeleri sağlanmakta
dır. 

Devlet Başkanımızın verdikleri kabul re
simlerinde yine yerin istiab haddi dikkate alına
rak Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve siyasi 
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partilerin temsilcilerinin bir oran içinde ve par
ti tüzüklerindeki farklar da dikkate alınarak 
davet edildikleri bildirilmektedir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, resmî törenlerde kabul 
resimlerinde ve sair hususlarda uyulması ge
reken protokol kaidelerine dair yazılı soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangîl'-
in cevabı (7/560) 

9 . 4 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmaç 

Resmî törenlerde, kabul resimlerinde ve sair 
hususlarda; belirli bir protokol kaidesine uyul
madığı, daha ziyade şahsi takdirlere yer 
verildiği görülmektedir. Bu sebeplerle : 

1. — Mevzuatımızda, protokol esaslarını be
lirten bir hüküm var mıdır? 

2. — Yoksa, protokol işleri, bugüne kadar 
hangi esaslara göre yürütülmektedir?. Kıstas 
nedir? 

3. — Protokola dâhil edilen zevat kimlerdir 
ve bunların protokoldeki sırası nedir? 

4. — G-erek Cumhuriyet Senatosu ve gerek 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinin 
(başkanları, başkanvekillerinin,, kâtip üyelerin 
ve idare âmirlerinin) protokoldeki yerleri nere
sidir? 

5. — G-erek Cumhuriyet Senatosu ve gerek 
Millet Mclisi komisyonlarının Başkanları ile 
senatörlerin ve milletvekUlerinin protokoldeki 
yerleri neresidir? 

6. — Partiler Kanunu ve parti tüzükleri hü
kümleri dairesinde parti gruplarını temsil eden 
grup başkanları ile grup başkanvekillerinin pro
tokoldeki yerleri neresidir? 

T. C. 28 . 4 . 1969 
Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
130. 940 Prt. IV. 6 

Sayı : B-55 
Protokol Dairesi Gn. Md. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 14 . 4 . 1969 tarihli 9769 - 3985 - 7/560 

sayılı yazıları : 
Resmî törenlerde, yabancı devlet erkânının 

memleketimizi ziyaretleri vesilesiyle verilen 
resmî kabullerde uygulanmakta olan Devlet 
Protokolü esasları hakkında bilgi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Dışişleri Bakanı 

Resmî törenlerde, kabul resimlerinde ve 
sair hususlarda Protokol işlerinin bir Devlet 
Protokolü halinde kaidelere bağlanması ve bu 
usullere göre idaresi esastır. 

Bu usullerin yazılı olarak tesbiti için hazır
lanan taslaklar çeşitli müeesseselerin görüşleri 
arasındaki ihtilâf dolayısiyle bir neticeye bağ-
lanamamaktadır. 

Bu itibarla halen Bakanlar Kurulunun 9 
Aralık 1927 tarihli ve 4611 sayılı «Teşrifat Mü
düriyeti Umumiyesinin vezaifine» dair karar
namesine uyularak Devlet Protokolü meyanm-
daki resmî bayramlar, anma törenleri ve yaban
cı devlet erkânının memleketimizi ziyaretleri, 
Cumhuriyet Devrinde müesses teamül ve esas
lar dairesinde, bütün ilgililere dağıtılan ve 
açıklanan matbu programlarla, Bakanlığımız 
Protokol Dairesi G-enel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ceza ve hukuk dâvalarına dair 
yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in cevabı (7/565) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Adalet Ba

kanı tarafından yapılı olarak Genel Kurulu
muzda cevaplandırılmasına delâletlerinizi üs
tün saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden 
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Soru : 
Ceza ve Hukuk dâvalarının süratle neticeye 

varması için ne gibi tedbirler düşünülmekte ve 
bunlar hakkında Bakanlıkta ne gibi çalışma
lar vardır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 29.4.1969 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı. : 18253 

Konu: Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in soru önergesinin 
cevaplandırıldığı hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 17 . 4 . 1969 gün ve 8593 - 5653 - 7/565 -
04044 sayılı yazılarına. 

Ceza ve hukuk dâvalarının süratle neticeye 
varması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sa-
ym Ekrem Özden tarafından Bakanlığımıza yö
neltilmiş bulunan soru önergesinin cevapları aşa
ğıda arz olunmuştur : 

«Adaletin süratli ve az masraflı olarak ger
çekleşmesi için usulle ilgili hükümlerde değişik
likler yapılamaktır.» şeklinde Hükümet progra
mında ifade edilen hususun tahakkukunu te-
minen, usul kanunlarımızda gerekli değişikliği 
sağlıyacak tasarılar hazırlanarak, Yüce Meclis
lere sunulmuş bulunmaktadır. 

Konunun ehemmiyeti ile mütenasibolarak, 
uzun süreden beri devam eden çalışmalar sıra
sında, evvelce hazırlanmış olan tasarılarla, tat
bikatçılarımızın ve ilim adamlarımızın bu mev-
zudaki görüşlerinden yararlanılmış ve özellikle 
memleket gerçekleri önplânda mütalâa olunmuş
tur. 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılması 
tasarlanan tadilâtla; sürat, sadelik ve işlemle
rin kısalığı ve müessiriyeti sağlanırken, kamu 
ve fert haklarının korunmasına ve yekdiğerine 
zıt menfaatlerin telifine ve tarafların eşit mua
meleye tabi tutulmasına matuf olan ve bu nevi 
hak ve menfaatler için teminat teşkil eden hü
kümlerden de hiçbir suretle feragat edilmemiş
tir. 

Dâvalara sürat kazandırılacak olan usul ka
nunlarındaki değişiklik ile tasarıların hedefle
ri aşağıda özetlenmiştir : 

A) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
da ; 

1. Kötü niyetli kişilere dâvaları sürünce
mede bırakmak fırsatı veren bâzı kayıtların ber
taraf edilmesi suretiyle sürat ve güvenliğin sağ
lanman, görev, hâkimin reddi, tahkikat fasılla
rında yapılan değişiklikler gibi... 

2. Bir kısım dâvaların Asliye Mahkemesin
den alınarak Sulh Mahkemesinin görevine it
hal edilmesi suretiyle, işlerin birikmesine engel 
olunması ve dolayısiyle ihtilâfların daha kısa 
zamanda halledilmesi imkânı yaratılması. 8 nci 
maddedeki 1 000 liranın 3 000 liraya çıkarıl
ması, diğer bâzı dâvaların da Sulh Mahkemesi
ne verilmesi gibi... 

3. Yargıtay'ın iş hacminin azaltılması temin 
olunarak, daha süratle çalışma imkânının sağ
lanması. Menkul mal ve alacak dâvalarında 500 
liraya kadar verilmiş hükümlerin kesin olması, 
temyiz şartları ve karar düzeltilmesine ait hü-
kümlerdeki değişiklikler, murafaaya tabi işler
de 2 000 lira olan asgari değerin 10 bin liraya 
yükseltilmesi gibi... 

4. Dâvalarda süratin sağlanmasını ve gi
derlerin azaltılmasını temin edecek şekilde, hâ
kimin görev ve yetkilerinde genişleme yapılma
sı, buna mukabil ilgililerin mesuliyetlerinin ağır-
laştırlması cihetine gidilmesi. 

5. Çeşitli yargılama usullerinin bir kısmı
nın terki, yazılı ve şifahi usullerin meczedilme-
si, basit yargılama usulü sahasının genişletilme
si suretiyle fuzuli formalitelerin kaldırılması ve 
binnetice süratin sağlanması. 

6. Bütün itirazların esasa cevapla beraber 
yapılması ve delillerin tamamının dahi hep bir
likte ibrazının kabulü, aksi halin müeyyideye 
bağlanması suretiyle süratin sağlanmadı. 

7. Mer'i kanunda mevcut ve zamanla kifa
yetsiz hale gelmiş cezai hükümlerde değişiklik 
yapılması ve yeni müeyyideler ihdası suretiyle 
müessiriyet temin edilerek, kötü niyetle yapıla
cak işlemlerin önüne geçilmesi. 

B) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda; 
1. Ağır cezalı suçlarda ilk tahkikat mecbu

riyeti kaldırılmakta, genel olarak cürümlerde 
ilk tahkikat yapılması (soruşturma ile sağlana
cak neticeye göre) Cumhuriyet Savcılarının tak
dirine bırakılmaktadır. 

2. Şahitlerin duruşmaya celplerine mütaal-
lik hükümlerde değişiklik yapılarak, dâvaların 
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bu sebeple sürüncemede kalması hali asgariye in
dirilmektedir. 

3. Hâkimin reddi keyfiyetinin suiistüııali 
önlenmekte div. 

4. Sulh Ceza Hâkiminin, ceza kararnamesi 
yetkisi tevsi edilmektedir. 

5. Temyizi kabil olmıyan mevad genişletil
mektedir. 

6. Hususi kanunlardaki kabahat fiillerine 
ait dâvaların, aksine hüküm bulunmaması hal
lerinde, Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından rüi-
yet olunması temin edilmektedir. 

7. Dâvanın uzatılması maksadına matuf de
lil ikamesini önlemek yetkisi hâkime verilmek
tedir 

8. Ağır cezalı suçlarda sanık ve vekâletna
mesinde sarahat olan hallerde müdafi isterse, 
duruşmada sorguya çekilmiş olması şartiyle, 
mahkeme, sanığı duruşmada hazır bulunması 
mecburiyetinden vareste tutabilecektir. Bu su
retle ağır ceza dâvalarının sürüncemede kalması 
önlenecektir. 

9. Temyiz şartı olan 10 lira depozito parası 
kaldırılmaktadır. 

Diğer taraftan ;• mevcut mahkeme, hâkim ve 
savcı kadroları ile kıyas edilmiyeeek şekilde ar
tan iş hacmi karşısında, kısmen de olsa bu yön
den bir ferahlık ve dolayısiyle işlerde çabuk
luk sağlamak için işleri fazla olan tek hakimli 
mahkemelerin, çift hakimli hale getirilmesi; yar
dımcı hâkim kadroları verilmesi; mürettep ağır 
ceza mahkemelerinin müstakil hale getirilip, 
bu mahkemelere iştirak eden hukuk ve ceza hâ
kimlerinin sadece kendi mahkemelerine ait işle
re bakmalarını temin; gerekli yerlerde (İş ve 
trafik gibi) özel kanunlarında derpiş edilen mah
kemelerin kurulması ve mevcutlarının çoğaltıl
ması; icabeden yerlerde hâkim ve savcı kad
rolarının artırılması suretiyle, mazeretli bulu
nanların islerinin aksaraamasmı sağlamak için, 
hazırlanmış bulunan kadro kanun tasarıları Yü
ce Meclislerde kabul edilerek, 882 ve 387 sayı
larla yayımlanıp, yürürlüğe girmiş bulunmakta
dır, 

Bu kadrolardan faydalanmak suretiyle teş
kilât takviye edilmiş ve bu cümleden olarak; 
6 müstakil ve 4 mürettep ağır ceza mahkeme-

ı si, 7 müstakil iş mahkemesi, 26 icra dairesi, 
7 tapulama mahkemesi, 2 sicilli ticaret memur
luğu yeniden kurulmuş ve 10 tek hakimli mah
keme çift hakimli hale getirilmiştir. 

Ayrıca 98 mahalle hâkim ve hâkim yardımcı
sı, 139 mahalle Cumhuriyet Savcı ve yardımcısı, 
42 mahalle icra memur ve yardımcısı, 376 ma
halle de başkâtip ve zabıt kâtibi kadrosu ilâve 
edilerek, kadroları takviye edilmiştir. 

I Bu yoldaki çalışmalara devam ve ihtiyaç yer
leri peyderpey takviye olunmaktadır. 

Bundan başka, Yargıtay Başkanlar Kurulu
nun 1966 yılı başında yaptıkları toplantıda, Tem
yize intikal eden işlerin süratle çıkmasını sağ-

j lamak için öngördükleri bir tedbir olarak, Yar
gıtay üye kadrosunun artırılmasının daha fay
dalı olacağı teklif edilmiş, Bakanlığımızca da 
bu istikamette hazırlanan tasarı keza Yüce Mec-

j üslerin tasvibine mazhar olarak, 887 sayılı Ka
nunla Yargıtaya 30 üye kadrosu ilâve edilmiştir. 

| Bu kadrolara Yüksek Hâkimler Kurulunca 
| atamalar yapılmış, yeni atanan üyeler bilhassa 
' işleri teraküm etmiş olan dairelerde görevlen-
: dirilmişlerdir. 
i 
I Ayrıca Yargıtayda raportör olarak görev-
\ lendirilmek üzere Ankara Adliyesine 10 hâ-
I kim kadrosu da ilâve edilmiş ve bu kadrolara 
; atamalar yapılmıştır. 
I 
| Yasalarla ilgili bu çalışmalarımız yanında, 

ayrıca idari yönden alman tedbirler cümlesin
den olmak üzere; âmme dâvasının temelini teş
kil eden hazırlık soruşturmasının zabıta mari
fetiyle yaptırılması, Usul Kanununa göre mü
sait bulunmakla beraber, mahdut bir kadro ile 
kanuni görevlerini ifa eden zabıtaya bu ka
bil soruşturmaların büyük bir kısmının düzen-
edilmesi, zabıta makamları tarafından düzen
lenmiş olan evrakın müteaddit kere noksan
ları ikmal edilmek üzere karakollara iade 
olunması veya noksan tahkikat evrakının mü
cerret bir iddianame veya talepnameye ek-

I lenerek kamu dâvası açılması, soruşturma ve 
İ kovuşturmalann uzamasına, iş hacminin art

masına ve binnetice adalet cihazına olan iti-
; madın sarsılmasına sebebiyet vereceğinden, 

buna mahal bırakılmamak ve adaletin süratle, 
, isabetle tahakkukunu sağlamak üzere, hazır-
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lık soruşturmalarının genel olarak, bizzat Cum
huriyet savcıları veya yardımcıları tarafın
dan yapılması için de teşkilâta gerekli tamim 
yapılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

7. — DÜZELTİŞ 

— 30 . 4 . 1969 tarih ve 55 sayılı Birleşim tutanağı sonuna bağlı 1256 S. Sayılı basma ya
zıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

• Sayfa Madde Satır Yanlış Doğrusu 

14 
16 
18 
18 
18 
20 
20 
26 
28 
28 
23 
30 
30 
32 
32 

19 
22 
26 
26 
26 
27 
27 
45 

C. M. 3 
» 3 
» 8 
» 13 

47 
Cetvel 

» 

6 
4 
6 

11 
19 
9 

14 
4 
8 
9 
3 
1 
2 
1 
1 

Bir bölüm 
e), f), g) fıkraları sehven 
üzerinde 
seçilir 
edilir 
5656 
(D3Vİ8t 
lamaları 
görevlendirilen 
bıı yıllık 
E Eğitim Bakanınca 
intibakları 
diğer hükümler, 
(1) SAYILI CETVEL 
Tutarı 

Bir bilim 
girmiştir çıkarılacaktır. 

üzerlerinde 
seçilirler 
edilirler 
3656 
Devlet 
lamaları, 
görevlendirilen, 
bu 5 yıllık 
Eğitim Bakanlığınca 
istihkakları 
diğer hükümleri 
(I) SAYILI CETVEL 
Aylık 

»9<i 
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Tarımda asgari ücret usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Saıiıcalı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 0 
Çekinserleı* : 0 

Oya katlimi yanlar : 79 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜSANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure AJtsoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa B l o k l a r 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumra! ı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

İ l i Şakir Ağanoğlu 
6. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaımilah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Kök er 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmıaıztürk 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya kaMmıyanlarJ 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topalıoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

0. Zeki Gümüş oğlu 
İZMİR 

Naızif Çağatay 
Necip Mirkelâmıoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten (1.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlü 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen (1.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmcr 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

.Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 

mm* 
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7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ekmadde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyla

rın sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYrA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Teıkin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri üemirel 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenUr] 

Nejat Sarlıcalı 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Y'urtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yralçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim. Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor# 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Hikmet îşnıen 
Lûtfi Tdkoğlu 

KONYrA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 
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Devlet güzel sanatlar akademileri kaıun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 1 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım. Karaağaç] ı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye s 
Oy vere 

iyisi : 183 
inler : 106 

Kabul edenler : 102 
Redded 

Çekins 
Oya kaülmıy; 

Açık üyel 
[Kabul ( 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS j 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk j 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Sara Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er genel i 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

\ ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

i Mustafa Deliveli 
İÇEL 

1 Talip Özdolay 
— % 

mler : 4 
,?rler : 0 
nlar : 76 
ikler : 1 
denler] 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lût fi Tok oğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

j MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersarı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
1 Abdurrahman Bayar 

24 — 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hooaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
| İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ur a İd: 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
î. Sabri Oağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

Cemal Yıldırım 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

[Oya kahhnıy anlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
lssan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İş men 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

M AR AŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteseoğlu (B. 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN . 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

VAN 
Ferid Melen (1.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tözün 
Ragıp Üner 

Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü (1.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
55 NCI BİRLEŞİM 

30 . 4 .1969 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKÎNOÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A . HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞŞÜLEN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay

dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan Kredi Anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi: 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi: 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesapları İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı : 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 .1969) 

9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/30) (S. Sayısı : 1252) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1969) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri-
ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 
5 . 5 . 1969) 



X 2. — Tütün ve tütün tekeli kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (S. Sayısı : 1249) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1969) (Bitiş tarihi : 11 . 5 . 1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 
1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporu 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 
1/996) (S.. Sayısı : 1253) (Dağıtma tarihi : 
11 . 4 . 1969) 

X 4. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/533; Cumhuriyet Se
natosu 1/994) (S. Sayısı : 1255) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 4 . 1969) 

X 5. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği

tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet Senatosu 
1/993) (S. Sayısı : 1256) (Dağıtma tarihi : 
17 . 4 . 1964) 

X 6 . - 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet Senatosu 1/997) (S. Sayısı : 1257) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1969) 

7. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/607; Cum
huriyet Senatosu 1/1002) (S. Sayısı : 1258) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1969) 

8. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/830; 
Cumhuriyet Senatosu 2/265) (S. Sayısı: 1260) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 



Toplantı : 8 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 /412 ; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /974) 

(Not : Millet Meclisi IS. Sayısı : 761) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
ıSayı : 5034 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1969 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 20 . 11 . 1967 tarihînde Başkanlıkça ilk komisyona "havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 3 ve 4 . 2 . 1969 tarihli 42. ve 43 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edümi§tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 761) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 13 . 2 . 1969 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/974 
Karar No.: 13 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonunun 13 . 2 . 1969 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsd'lcileıili ide hazır hutaıduikları 
halde incelendi ve görüşüldü. 
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'Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
tasarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
Samsun Tekirdağ İstanbul Manisa 

F. Tevetoğlu 

Ankara 
H. Bekata 

C. Tarlan 

Konya 
F. Halıcı 

T. Arıburun 

Ağrı 
S. Türkmen 

D. Barutçuoğlu 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 
Esas No. : 1/974 
KarraNo. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 2 . 1969 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1969 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Tarımda asgari. ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun buulnduğuna dair kanun tasarısı, Komis
yonumuzun 20 . 2 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve temsilcile in verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da uy
gun görüldüğünden mezkûr tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Çanakkale 
R. Tunakan A. Cilâra N. Sarlıcalı N. Altan 

Eskişehir 
G. Uçagök 

Rize 
O. M. Agun 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. . 1/974 
Karar No. : 15 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

29 . 3 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Tarımda asgari ücret ıtesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 25 . 3 . 1969 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1951 yılında Cenevre'de yaptığı 34 ncü 
Milletlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiş bulunan bu sözleşme bugüne kadar 28 üye mem-

C. Senatosu (S. Sayısı : 1248) 
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leket tarafından onaylanmıştır. Onaylanaımamış bulunan memleketlere de onaylamaları için devamlı 
tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Sözleşme tarımda çalışan işçilerin asgari ücretlerinin tesbiti maksadiyle bir sistem kurulmasını 
ve bu sistemin hanigi işyerleri, işler ve işçiler hakkında uygulanacağını tâyinde yetkili işveren ve 
işçi teşekküllerine de danışılmasını, asgari ücretlerin, belirli bâzı şartlarla aynî olarak da ödene-
hileceğini, asgari ücret teslbit mekanizmasınla işveren ve işçilerin eşitlik esası üzerinden katılmaları 
gerektiğini; tesbit edilen asgari ücret hadlerinden ilgili işveren ve işçilerle, 'bunların, bağlı oldukları 
teşekküllerini haberdar edilmelerini bu ücretlere riayetin ilgili taraflar için mecburi olmasını ve 
riayeti sağlamak için gerekli teftiş ve kontrolün yapılmasını, riayetsizlik ihalinde işçinin mahıkeme 
yoliyle hakkını arama imkânına sahip kılınmasını öngörmektedir. 

Sözleşmenin yukarda özetlenen 'esas hükümleri gerek tatbikat, gerekse 931 sayılı îş Kanunu
muzun -33 ncü maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan yönetmeliğe de uygun olup, memleketimizde 
halen tatbik edilen mevzuatla çelişik hiçbir durumu mevcut değildir. 

Sözleşmenin hiçbir maddi külfeti de bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, sözleşmenin onaylanması Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı Mil

let Meclisi G-enel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Erzurum Muğla Hakkâri îzmir 

Edip Somunoğlu îlyas Karaöz Necip Seyhan Mustafa Bozoklar 

Trabzon " Samsun Tabiî Üye 
Reşat Zaloğlu Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur. 

Rıza Isıtan Vehbi Ersü 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1248) 



MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE, 1. — Milletlerarası Çalışımıa Teşkilâ
tının 1951 yılımda Cemevre'de yaptığı 34 ncü Ge
nel Konferansımda kabul edilmiş olıaaij «Tanımda 
asgari- ücrelt tesbiti usulleri, n^kkıaıda 9® ssayıiı 
Sözleşme» nin omaylananası uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kamın: yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunum,; hükaimleriiii Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ,. TUMZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE. 1. — Millet Meclisin'ce kafeul edilen 
1 nci onadde* aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kafbııl edilen 
2 nei madde aynen fcaJbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meelisinıce kaübul edilen 
3 neü madde aynen- kaJbul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı ; 1248) 
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TARIM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul ©dilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 mcü madde aynen kaibul edilmiştir. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kaibul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisime e kabul edilen 
3 ncü madde aynen kaibul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1248) 





Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Devlet güzel sanatlar akademileri kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/480; 

C. Senatosu 1/993) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 757) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 3 . 1,969 

Kanun la r M ü el il rl üğ il 
Sayı : 6028 - 36919 

C UMU t'Kİ YET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 , 3 . 1969 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Devlet G-ûsel Sanatlar Akademileri kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla, 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan. 21 , 2 . 1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17, 21 ve 24 . 3 . 1969 tarihli 05, 67 ve 68 nci Birh jimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
eı'ilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 757) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
MiIU Eğitim Komisyonu 10 . i . 1969 

Esas No: 1/993 
Karar No: 27 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 . :] . 1969 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelikle ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen (Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanun tasarısı), Komisyonumuzun 9 . 4 . 1969 
tarihli Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

I - i asarının g'erelvce; sinde tafsilen belirtilen hususlar ve bununla -ilgili olarak temsilcilerin ver
dikleri tamamlayıcı bilgiler. Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek Millet Meclisince kabul 
edilen metin ve bağlı cetveller benimsenmiş re aynen kabul edilmiştir. 

' II - a) Üniversitelerimizde uygulanmakta olan ve uygulanacak tazminat, tanı gün çalışma ve 
diğer reform kanunlarına muvazi olarak Devlet Güzel Sanatlar Akademileri için de aynı hususla
rın teemmül edilmesi; 
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b) Devlet Güzel Sanatlar Akademileri bünyesinde geniş kadrolu ve randıman verici bir (Türk 
Sanatları Bölümü veya Enstitüsünün) kurulması Komisyonumuzun temennisi olarak rapora derce-
dilmesi kararlaştırılmıştı r. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince (Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi ©dil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Turgut Cebe 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Bu Raporda Sözcü 
Bolu 

Alâeddin Yılmaztürk 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Kırklareli 
Ali Alkan 

Tabiî Üye 
Kâm il Ka ra v elioğhı 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Mehmet Varisli 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz lıakkım mahfuz 

Hayrı Dener 

Kayseri 
Sami Turan 

Sivas 
Söz hakkım saklıdır 
Hüseyin Öztürl: 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cu mhu riy e t Senato sı ı 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/993 
Karar No. : 139 

10 . 4 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

.Millet Meclisinin 24 . 3 . 1969 tarihli 68 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
10 Nisan 1969 tarihli 32 nci Birleşiminde, Millî Eğitim Bakanı ve İstanbul Güzel Sanatlar Aka
demisi 'ilgilileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, memleketimizin güzel sanatlar alanındaki tek kurumu olan Güzel Sanatlar Akade
misinin, eğitim, öğretim ve kültür görevlerini daha geniş bir kapasite ile yapabilmesini sağlamak 
üzere, günümüzün .şartlarına uygun bir teşkilâtlanmanın gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

Bir toplum için güzel sanatların taşıdığı önem her türlü lizahı savunmaya lüzum göstermiye-
cek ölçüde açık ve bellidir. Nite kimi, «bir mümeyyiz vasfı da güzel sanatları sevmek» olan büyük 
milletimiz, bu konunun önemini müdrik olarak, daha 1882 yılında «iSanayii Nefise Mektebi Alisi» 
ııi kurmuş ve güzel sanatların çeşitli dallarında toplumun muhtacolduğu elemanları yetiştirme 
çabasına girmiştir. 

Ancak, bu asırlık müessese, zamanla meydana gelen değişikliklere paralel bir gelişmenin dı
şında kalmış; kuruluşundan bu yana gerek millî, gerekse milletlerarası alanda göğüs kabartıcı 
başarılar elde eden elemanlar yetiştirmiş olmasına ve hattâ daha .sonra eğitim ve (öğretime .açılan 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öğretim üyesi sağlamak yönün
den önemli bir kaynak teşkil etmiş bulunmasına rağmen; kendi teşkilâtını ihtiyacı nispetinde 
genişletemeımiş ve maddi imkânlar bakımından benzer diğer müesseselere kıyasla çok daha kifa
yetsiz şartlar altında hizmet ifa etmek zorunda kalmıştır. 

Bu olumsuz ortamda dahi Akademi; kendi konularında tek kurum olmanın ve kendisine teret-
tübeden millî görev ve sorumlulukların idraki içinde, büyük bir feragatle çalışmış ve öğretim 
hizmetini kusursuz yapmaya gayret etmiştir. Filhakika, bir Teşkilât Kanunu bulunmamasına 
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ve 87 yıldan beri teamüllerle, yönetmeliklerle görev ifa etmesine rağmen, kuruluş ve işleyiş bakı
mından devamlı surette kendisini yenileyici tedbirler almış ve böylece, ilerliyen şartlara ayak 
uydurmayı başarmıştır. Bu gelişme muvacehesinde, günümüzde İstanbul Devlet 'Güzel Sanatlar 
Akademisi, yönetmeliklerinde yaptığı ıslahatla, öğretim ve eğitim bakımından Türkiye'de yük
sek öğrenim veren her hangi bir kuruma denk hale gelmiştir. 

Bu niteliği ile akademi, özellikle son on yıl içinde liseyi bitiren gençlerin e1 dit rağbet göster
diği öğretim kurumlarından biri haline gelmiş ve artan bu talebin ölçüsü, memlekette daha 'bir 
çok güzel sanatlar akademisi açmak ihtiyacını ortaya koyacak bir seviyeye ulaşmıştır. Filhaki
ka, İstanbul Orüzel Sanatlar Akademisine her yıl 1 500 - 2 000 istidatlı genç müracaatta bulun
duğu halde, bugünkü imkân ve şartlarla -seçime sınavına tabi tutularak sa'deee 140 - 150 öğren
ci rl.maıbilmektedir. 

Diğer taraftan, medeni dünyanın hayranlığını çeken ata yadigârı şaheserlerin her gün biraz 
daha harabıdmaması ve ehliyetsiz ellerde bozularak 'değerlerini kaybetmemesi, yeterli elemanla
rın mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır. Bu yolda muhtaç olduğumuz restoratör elemanların, en 
iyi şekilde, ancak güzel sanatların bütün 'dallarında öğretim yapan güzel sanatlar akademilerinde 
yetişebilecekleri, bilinen bir husustuı. 

Ayrıca, yurdumuzu, medeni dünyanın nazarında turizm yönünden cazip (bir ülke haline getiren 
eski medeniyet belgelerinin değerlendirilmesini sağlıyaeak elemanlara sahibolunması, hem millî 
bir görevin itası, hem de iktisadi kalkınmanın önemli yardımcılarından 'biri olan tur izim (bakı
mından za ruri bulıınmaktadır. 

Nihayet. Türk toplumunun sanat zevk ve seviyesinin yükseltilmesi ve yurtlun sanat eserleri 
yönünden zenginleşmesi, gerekli nitelikte ve yeter sayıda sanatkâra ve bu faaliyetleri yurt sat
hında organize edecek ve 'denet'liye'eek uzman -elemanlara ihtiyaç gösterili ektedir. 

Yukarıda arz edilen gerekçeler muvacehesinde; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisini 
takviye ederek daha iyi isler hale getirmek; yeni akademilerin acıkmışında kuruculuk yapacak 
elemanlar ile, eski eserlerimizi 1 dit ün unsurları ile restore edecek, uzmanların yetiştirilmesine im
kân sağlamak; 'devamlı düzenleme ve güzelliştirme çabası içinde olduğumuz yurdumuzu bilgi ve 
zevkle tanzim ve teçhiz edebilecek çok sayıda personelin yetişmesini mümkün kılmak ımak'saıdiylc 
hazırlanmış bulunan tasarı, komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Bâzı maddelere ilişkin açıklamalar : 

1. Tasarının 26 neı maddesi; «Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan asistanların, asil
liklerinin onandığı tarihten, başlıyarak (üç yıl içinde) yönetmeliğe göre, doktora veya yeterlik 
imtihanı vermekle yükümüm olacaklarını öngörmektedir. 

Ivomisyo'iıumuzda'ki müzakereler sırasında. Millî Eğitim Balkanının : «Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra, asistanlara, üç yıldan daha az bir sürede ıdoktora veya yeterlik imtihanı 
vermek imkânı sağlandığı takdirde ; madde hükmüne göre, bu kanunun kapsamına giren asistanla
rın da aynı haktan yararlanacaklarını» beyan etmesi muvacehesinde, madde metnindeki «üç yıl 
içinde» ibaresi, Komisyonumuzca âzami süre olarak mütalâa ve bu anlayışla kabul edilmiş; ve bu 
hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

2. Tasarının geçici 5 nci maddesinde: «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte akademi bölümle
rinde en az dört yıldan beri asistanlık yapanların, ilk açılacak doçentlik imtihanına girebilecekleri» 
öngörülmüştür. 

Komisyonumuzca ; bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihte mûtat imtihan tarihinin geçmiş bulun
ması takdirinde, hak kazanmış asistanların mağduriyetlerini önlemek bakımından, doçentlik imti
hanının, mütaakıp yıla bırakdmadaıı açılması temenni edilmiş; Akademi yetkililerinin, uygulama
nın bu yolda yapılacağını beyan etmeleri üzerine, bu hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 
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III - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, ilişik cetvellerle birlikte Komisyonumuzca da ay

nen kabul edilmiştir. 

IV - Tasarının Genel Kurulda önoelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Talbiî Üye 
Y. Köker O. Sdlihoğlu C. İnkaya S. Karaman 

Aydın İstanbul Manisa Niğde 
İ. C. Ege H. Berkol O. Karaosmanoğlu K. Baykan 

Van 
F. Melen 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1256) 





— 6 — 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümle?' 

MADDE 1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri, bölümler ve enstitülerden kurulu, bilimsel 
özerkliği olan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, yüksek dereceli, öğretim, inceleme ve araştırma ku
rumlarıdır. 

MADDE 2. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri bu kanuna göre, Millî Eğitim Bakanlığınca 
kurulur. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine bağlıdır. 
Akademilerde yeniden bölüm açılması veya bunların birleştirilmesi, yahut kaldırılması Akademi 
Temsilciler Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yapılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile, kendilerine bağlı olmak üzere, sanat ve bilim 
alanında araştırma ve yayın yapacak yeni enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî Eğitim Ba
kanı bölümlerin ve enstitülerin kurulması yetkisini, re'sen kullanır. 

Bu madde uyarınca açılacak bölüm ve enstitülerden yeni ödenek ve kadro alınmasını gerekti
renler için genel usuller uygulanır. 

MADDE 3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin görevleri şunlardır : 
a) Güzel sanatların çeşitli dallarında ilmî inceleme ve araştırma yeteneğine ve kendi meslek' 

lerinde yaratma gücüne sahip, geniş kültürlü sanatçılar yetişmesini sağlıyacak şekilde eğitim ve 
öğretim yapmak; 

b) Akademik kariyere intisabedenleri ve edecekleri bünyesinde yetiştirmek; 
c) Memleket sanatının gelişme ve ilerlemesi i cin akademilerin çalışma ve uzmanlık alanlarına 

giren bilim ve sanat konularını öğretmek, incele-iiek ve araştırmak, sonuçlarını millî ve milletler
arası alanda tanıtmak ve yayımlamak; 

d) Resmî veya özel kurumlar tarafından incelenmesi istenen ve akademinin çalışma alanına 
giren konularda düşünce ve görüşlerini bildirmek ve gerekirse bunlarla ilgili jürileri kurmıak veya 
kurulacaklara katılmak; 

e) Türk toplumunun sanat zevk ve kültürüıü geliştirici ve yükseltici her türlü çalışma
larda bulunmak; 

f) Türk plâstik sanatlarının, bütün dallariyb Türk süsleme sanatlarının, Türk mimarisinin 
tarihî gelişmelerini tesbit etmek; sanat eserlerinin bakım ve korunması için ilmî inceleme ve araş
tırmaları yapmak, sonuçlarını yayınlamak ve bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek, Millî Eğitim Ba
kanlığının müsaadesi ile milletlerarası sergi, konjre, toplantı ve konferanslar tertiplemek ve bun
lara katılmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

/ - Bö:-imler 

MADDE 4. — Bölümlerin organları şunlardır: 
a) Bölüm Profesörler Kurulu, 
b) Bölüm Yönetim Kurulu, 
c) Bölüm Başkanı. 
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CUMHURİYET SENATOSU MÎLLÎ EĞİTİM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanun 
tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

I - Bölihnler 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE (YE İPLÂN (KOMİSYONUNUN 
KABUL tETTİĞİ MiETİN 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu 
tasarısı 

/BİRİNCİ (BÖLÜM 

Genel [hükümler 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ İBÖLÜM 

I - Bölümler 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Bölüm Profesörler Kurulu, bölümün profesörleri ve bir dersin öğretimi ile ba
ğımsız olarak görevlendirilen doçentleri ile prof 33 ör ü bulunmryan bir atelye veya kürsünün yö
netimi ile görevlendirilen doçentlerden kurulur. Profesörler Kurulunun bilim ve sanatla ilgili ça
lışmaları için yapacağı toplantılara, gerekirse bölümün konu ile ilgili diğer öğretim üyeleri ve yar
dımcıları da katılabilirler. Ancak, bunlar oy kullanamazlar. 

Bölüm Profesörler Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bölümün akademik çalışmalarını ilgilendiren konuları ile, bölümde kürsü, atelye ve ensti
tü açılmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek; 

b) Bölümle ilgili tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak; 
c) Bilim ve sanat çalışmalarını ilgilendiren hususlar üzerinde karar vermek; 
d) Bölümün kadro ve ödenekle ilgili konularını Akademik Temsilciler Kuruluna teklif etmek, 
e) Bu kanunun 40 ncı maddesi gereğince ak demi dışında görevlendirilecek öğretim üyeleri

ni seçmek. 

MADDE 6. — Bölüm Yönetim Kurulu bölüm başkanının başkanlığında öğretim görevi devam 
eden önceki başkanla, bölüm profesörler kurulunun iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği 
iki profesör ve bir doçentten kurulur. 

Bölüm Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölüm Profesörler Kurulu kararlarının; kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerini yerine 

getirmek; 

b) Başkanın havale edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak ve işlerinde kendisine yardım 
etmek; 

c) öğretim, yönetim ve disiplin işleri hakkın :1a kararlar vermek ve gerekli hallerde üst organ
lara tekliflerde bulunmak. 

öğrencilerin her türlü işlemleri bölüm Yöneti ı Kurulunca yapılır. Ancak, çıkarılma karar
larına karşı ilgililer, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde Akademi Tem
silciler Kuruluna itiraz edebilirler. 

MADDE 7. — Bölüm Başkanı, profesörler burulunca, üç yıl için, bölüm aylıklı profesörleri 
arasından salt çoğunlukla seçilir. Araya bir dönemlik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst üste iki 
dönemden fazla seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır: 
a) Bölümü yönetmek ve bölümle ilgili her t irlü işleri yapmak; 

b) Atelye, kürsü, enstitü, laboratuvar ve börime bağlı kurulların düzenle çalışmasını, öğre
tim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının dersle 3, atelyelere, seminerlere ve imtihanlara devam
larını ve yönetmeliklerle kendilerine verilmiş gc;3v!erin yerine getirilmesini sağlamak ve bu mak
satla denemeler yapmak; 

c) Bölüm profesörler kuruluna ve bölüm y "netim kuruluna başkanlık etmek; 
d) Bölüm profesörler kurulunca teklif oluna r kadro ve ödenekle ilgili hususları, kanun, tüzük 

ve yönetmeliklere ilişkin temenni ve tekliflerini Aikademi temsilciler kuruluna sunmak. 

Bölüm Başkanı, denetlemeleri sırasında görecrği aksaklıkları gidermek üzere gerekli tedbirle
rin alınmasını sağlar. Bölüm Başkanı, görev ba;;mda bıüunamıyaoağı hallerde, bölüm Yönetim 
Kurulu üyelerinden birini vekil seçer. Vekillikle idare, altı aydan fasla sürerse veya ölüm, göreve 
engel olacak devamlı hastalık, cezai mahkûmiyrt gibi sebeplerle başkan seçim süresini doldur
madan görevinden ayrılırsa, yerine o devreyi tamamlamak üzere yeni bir başkan seçilir. 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin orgeınlan 

MADDE 8. — Devlet Güzel Sanatlar Akademf ariniu organları şunlardır : 
1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, 
2. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsil iler Kurulu, 
3. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yöneti ı Kurulu, 
4. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkan. 
MADDE 9. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, her bölümün profesörler kurulla

rından teşekkül eder. 
Görevleri şunlardır : 
a) Akademi Başkanını seçmek, 
b) Akademi temsilciler kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin konularda istişarî organ olarak 

vazife görmek. 
Genel Kurul, Akademi Başkanı tarafından re'.-jan. veya en as iki bölüm başkanının teklifi üzeri

ne toplantıya çağrılır. 
MADDE 10. — Devlet Güzel Sanatlar Akade :ıisi Temsilciler Kurulu, Akademi Başkanının 

başkanlığında, öğretim görevi devam eden bir ön eki başkanla, bölüm başkanlarından, her bö
lüm profesörler kurulunun kendi arasından iki yıl için seçecekleri ikişer profesörden 'kurulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Millî Eğitim Bakanlığının onayı alınmak şarkiyle Akademide yeniden bölümler, enstitüler 
açmak, kaldırmak veya birleştirmek; 

b) Akademinin bilim ve sanat çalışmalarına ve öğretime ilişkin her türlü işleri hakkında 
karar vermek; 

c) Akademinin bütününü ilgilendiren kanun? tüzük ve yönetmelikler hakkında tekliflerde bu
lunmak ; 

d) Bölüm profesörler kurullarının bilim ve sanat çalışmaları ile ilgili tekliflerini inceleyip 
karara bağlamak; 

e) Akademinin kadro ve ödenekle ilgili huşu 'a r-: m-elemek ve tekliflerde bulunmak; 
f) Öğretim üyeleri ve yardımcıları için disiplin kurulu görevini yapmak; 
g) 4489 sayılı Kanun gereğince veya kongre, sergi ve araştırma için yabancı memleketlere 

gönderilecek öğretim üye ve yardımcılarını seçmek ve bakanlığa tekliflerde bulunmak; 
h) Akademilerarası Kurula üye seçmek; 
i) Yönetmeliğine gere fahrî akademik unvan".ir vermek. 

MADDE 11. — Bölüm kurullannın Akademi Temsilciler Kurulu tarafından uygun görülmiyen 
işlem ve kararları, bölüm kurullarınca yeniden incelenir. Bölüm kurulları kararlarında ısrar 
ettikleri takdirde Temsilciler Kurulunun kararı kesindir. 

MADDE 12. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kurulu akademi başkanının baş
kanlığında öğretim görevi devam eden bir önceki başkanla, bölüm başkanlarından ve genel sek
reterden kurulur. Ancak, genel sekreter oya katılmaz. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Akademilerarası kurul ile akademi temsilcileri kurulu kararlarının kanun, tüzük ve 

yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde akademi başkanına yardımcı olmak; 
b) Akademi Başkanının havale edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak. 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitimi Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin 
organları 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir . 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütee ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

II - Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin 
organları 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Savısı : 1256' 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 13. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı, «Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Genel Kurulu» tarafından Akademinin aylıklı profesörleri arasından üç yıl için seçilir. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu, Başkan seçimi için en az 2/3 çoğunlukla toplanır ve 
toplantıya katılan üyelerin en az 2/3 sinin gizli oyu ile seçilir. 2 nci turdan sonra salt çoğun
lukla yetinilir. Aynı kimsenin, iki dönemi aşmamak üzere yeniden Akademi Başkanı seçilmesi 
caizdir. 

Bir bölümden üst üste iki dönemden fazla Akademi Başkanı seçilemez. 
Akademi Başkanı, görevi başında bulunamıyacağı hallerde, bölüm başkanlarından birini ye

rine vekil seçer. Vekillikle idare, 6 aydan fazla sürer veya ölüm, göreve engel olacak devamlı 
hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle başkan, süresini doldurmadan görevinden aynlırsa 
aynı seçim süresini doldurmak üzere yeni bir Akademi Başkanı seçilir. 

Akademi Başkanı, Akademinin temsilcisidir. 
Akademi Başkanının görevleri şunlardır : 

a) Akademi Genel Kurulu, Akademi temsilciler ve Akademi Yönetim kurullarına başkanlık 
etmek, bunların kararlarını uygulamak; 

b) Akademinin yönetimle ilgili her türlü işlerini yapmak; 
c) Genel sekreter ile, bölümlerce teklif edilecek bölüm sekreterlerini ve memurları Millî 

Eğitim Bakanlığına inha etmek, ücretli memurları ve hizmetlileri tâyin etmek; 
d) Akademi Temsilciler Kurulunca incelenen kadro ve ödenekle ilgili hususları; kanun, 

tüzük, yönetmelik taslak ve tekliflerini Millî Eğitim Bakanlığına sunmak ve Millî Eğitim Ba
kanlığınca onaylanan yönetmelikleri uygulamak; 

e) Akademinin ita amirliğini yapmak, tahakkuk memurlarını görevlendirmek; 
f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı sağlamak; 
g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı di,|er kurumları denetlemek; 
h) Bu kanunla belirtilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve Akademinin yönetim, öğre

tim, eğitim, inceleme ve araştırma işlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak; 
i) Yetkisinde olan işleri yerine getirmiyen bölüm başkanı ve öğretim üyeleri hakkında ge

rekli işlemi yapmak. 

III - Devlet Güzel Sanatlar Akademiler ar ası 'kurulu : 

MADDE 14. — Akademilerarası kurul; Millî Eğitim Bakanının başkanlığında, akademi baş
kanları ile bölüm başkanlarından ve akademi temıilciler kurulları tarafından kendi üyeleri arasın
dan saltcoğunlukla 2 yıl için seçilen birer profesörden kurulur. Akademilerarası kurul toplantı
larına Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı veya görevlen
direceği bir üye ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü tabiî üye olarak katılırlar. 

Akademilerarası kurul, yılda en az bir defa, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile ve uygun göre
ceği yerde toplanır. Akademi başkanlarından birinin teklifi ile de, Millî Eğitim Bakanı, kurulu 
toplantıya çağırabilir. Akademilerarası kurulun raportörlüğünü toplantı yerindeki akademinin ge
nel sekreteri yapar. 

Akademilerarası kurulun görevleri şunlardır : 
a) Akademiler deki öğretim ve eğitime yön vermek; 
b) Devlet Güzel Sanatlar Akademilerince hazırlanan kanun ve tüzük taslaklarını incelemek ve 

Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 
c) Kurulacak Devlet Güzel Sanatlar Akademileri hakkında görüşünü bildirmek, bunların ku

ruluşlarında görevlendirilecek öğretim üyeleri ve yardımcılarını seçmek; 

C. Senatosu (S, Sayısı : 1256) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 13, — Millet Meclisi metninin 
13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

77/ - Devlet Güzel Sanatlar Akademüerarası 
Kurulu 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Devlet Güzel Sanatlar Akademüerarası 
kurulu 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1256) 
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.Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

d) öğretim üyelerinin disiplin kurulu kararlarına karşı yapacakları müracaatları incelemek 
ve karara bağlamak. 

MADDE 15 . — Akademilerarası kurulun alacağı kararlar kesindir 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 
MADDE 16. — Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin öğretim üyeleri, akademi profesörleri 

ve akademi doçentleridir. 

MADDE 17. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri profesörlerinin görevleri şunlardır : 
a) Görevlendirildiği kürsü veya atelyenin gerektirdiği öğretim, eğitim, araştırma ve imti

hanlarını yapmak; 
b) Atelyeleri, pratik çalışmaları, uygulama, laboratuvar ve seminerleri yönetmek; 
c) Meslekî yayınlar yapmak ve kendi sanat alanında eserler vermek; 
d) Doçent ve asistanların çalışmalarını yönetmeliklerine göre düzenliyerek yetişmelerine 

yardım etmek; 
e) Akademi Temsilciler ve Akademi Genel kurullarınca verilecek görevleri yerine getirmek. 

MADDE 18. — Aynı atelye veya kürsünün birden fazla profesörü varsa, bunlardan biri Bölüm 
Profesörler Kurulunca o atelye veya kürsünün yönetimi ile görevlendirilir. 

MADDE 19. — Akademi profesörleri, akademi doçentleri arasından, profesörler kurulu ka
rarı ile seçilirler. Profesör seçimi, bölümlerin bildirecekleri gerekçeli ihtiyacın akademi tem
silciler kurulunda kabulü ile, belirtilen kürsü ve atelyeler için yapılır. 

Akademi profesörlüğüne seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır : 
a) En az beş yıl eylemli olarak akademilerde veya üniversitelerde doçentlik yapmak veya 

doçent unvanını kazandıktan sonra ihtisası ile ilgili bir bölüm, sanat veya meslek dalında 7 yıl 
çalışmış bulunmak; (Ancak, dışarda çalıştıktan sonra akademiye intisabedecek doçentler için, bu 
sürenin en az iki yılının akademi içinde eylemli doçentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Sanatkârlık değerini veya bilim gücünü ve öğretme kabiliyetini, doçentlik imtihanını 
kazandıktan sonraki çalışmaları ve eserleri ile tanınmış olmak; 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki öğretim müesseselerinde profesör unvanı ile öğ
retim yapanlardan durumları akademilerarası kurulca uygun görülmek; 

d) Kendi sahasında ilmî araştırmalar yapabilecek yeterlikte ikinci bir yabancı dil bilmek; 
MADDE 20. — Akademi profesörlerinin tâyinleri, profesörler kurulunun seçimi, akademi 

temsilciler kurulunun kabulü ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile müşterek kararla yapılır. 
MADDE 21. — Sözleşme ile Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde görevlendirilecek yabancı 

profesörler ve uzmanlar, görev alacakları bölüm profesörler kurulunun teklifi, Akademi temsil
ciler Kurulunun kararı üzerine Millî Eğitim BaJkanlığınca vazifelendirilirler. Sözleşme süreleri
nin bitmesi ile veya başka sebeplerle görevlerine son verilmesi de aynı usule tabidir. 

Bunlar, öğretim görevleri bakımından, aylıklı öğretim üyeleri için konulmuş hükümlere tabi
dirler. Ancak, enstitü müdürlüğü ve laboratuvar şefliği dışında idari görev alamazlar ve yönetim 
kurullarına giremezler. 

MADDE 22. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri doçentlerinin görevleri şunlardır : 
Atelye veya kürsünün yönetimi ile görevli profesörün göstereceği yolda : 
a) öğretim ve eğitim yapmak, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 12'56) 
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Cumhuriyet (Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 
15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 
16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 
18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 
19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 
21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 
22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe re Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜXCÜ (BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 1266) 
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Millet -Meclisinin kabul ettiği metin 

b) Atelye çalışmalarını, pratik çalışmaları, uygulama ve seminerleri yönetmek, 
c) Bilim ve sanat alanında araştırma ve yayımlar yapmak, 
d) Bölüm başkanı ve bölüm profesörler kurulunca verilecek görevleri yapmak. 
e) Lüzumu halinde, akademi doçentlerine kadroya bağlı olmaksızın bu kanun uyarınca (Aka

demi profesörü) unvanı verilebilir. Bu gibiler maaşlarını doçentlik kadrolarından almakla beraber 
akademi profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak bölüm başkanı veya akademi 
başkanı seçilemezler. 

f) Her hangi bir kürsünün profesörü bulunmazsa, profesörler kurulu kararı ile akademi do
çentlerinden veya diğer akademi veya üniversite doçentlerinden biri geçici olarak bu kürsüde gö
revlendirilir. 

g) Bu kanun gereğince akademilerde eylemli öğretim görevi alacak doçent ve profesörlerin 
seçimlerinin ne yolda yapılacağı ve nitelikleri ile, kendi alanlarında bilim araştırmaları için ne de
recede hangi eski veya yeni dilleri bilmeleri gerektiği bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 23. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde doçentlik unvanı bu kanunda gösterilen im
tihanları başarmakla kazanılır. Doçentlik imtihanına girebilmek için adaylarda aşağıda yazılı şartlar 
aranır. 

a) öğrstim görevi alacağı bilim veya sanat dalı ile ilgili bir yüksek öğrenim diplomasından 
başka ressam, heykeltraş ve dekoratif sanatların ihtisas dallarına mensubolanlar için doktora sevi
yesinde yeterlik tezi vermiş olmak; yüksek mimaıllarm ve diğer bilim dallarına mensubolanlann 
yurt içinde doktora yapmış veya yabancı bir memlekette almış oldukları doktora diplomaları Millî 
'Eğitim Bakanlığı tarafından usulüne göre onanmış bulunmak. 

b) Görev alacağı dalda bilim veya sanat değeri taşıyan etüt, proje veya eseri bulunmak. 

MADDE 24. — Doçentlik imtihanı, bir akademinin göstereceği lüzum üzerine, adayın ilgili 
olduğu bilim ve sanat kolunun profesörlerinden, akademilerarası kurulca teşkil edilecek jüriler 
tarafından yapılır. Doçentlik imtihanından önce, aday, bir yabancı bilim dilinden imtihan edilir. 
Bunu başaranlar girecekleri bilim veya sanat kolunun doçentlik imtihanına alınırlar. Doçent
lik imtihanını başaranlar «Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Doçenti» unvanını kazanırlar, im
tihanı baş ar amıy anlar, sonraki yılların imtihanlarına girebilirler. Yabancı memleketlerde doçent
lik yetki ve unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da, ilgili bölümlerin düşünceleri alın
dıktan sonra, akademilerarası kurul kararı ile «Akademi doçenti» sayılırlar. Doçentlik imtihan
ları özel yönetmeliğe göre yapılır. 

Doçent unvanını kazanmış olanların maaşları, kadroları ne olursa olsun, 3656 sayılı Kanuna 
göre almaya hak kazandıkları derecenin bir üstüne yükseltilir; bu suretle tâyin edilenlerin bir 
alt derecede geçirmiş oldukları hizmet süreleri ilk terfi sürelerinden indirilir. 

MADDE 25. — Doçentlerin tâyini, Akademi Temsilciler Kurulunun onayı, Akademi Başkanının 
teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 26. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin öğretim yardımcıları şunlardır : 
öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okutmanlar ve asistanlar. 
Öğretim yardımcılarının kendi alanlarında yüksek öğrenim diploması almış bulunmaları 

şarttır. 
a) öğretim görevlileri : Doçenti bulunmıyan dersler için geçici olarak veya her hangi bir 

dersin özel bilgi veya uzmanlık istiyen konularının öğretim ve uygulaması için geçici veya sü
rekli olarak, başka bir resmî görevde çalışan veyahut serbest meslek sahibi bulunanlardan ken
di uzmanlık alanlarındaki çalışmaları ve eserleri ile tanınmış kimseler «öğretim görevlisi» un
vanı ile görevlendirilebilirler. 

C. Senatosu ı;S. Sayısı : 126-6) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 
24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 25, — Millet Meclisi metninin 
25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 
2G nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 
ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 26 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 
23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( % Sayısı : 12156) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Öğretim görevlileri, Profesörler Kurulunun teklifi, Akademi Temsilciler Kurulunun onayı 
ile, münhal, esas veya yardımcı öğretim üyeleri kadrolarından biri karşılık gösterilmek sure
tiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin olunurlar. Bunların görevlerine son verilmesi de tayin
lerindeki usule göre yapılır. 

Bu gibilerden, resmî bir görevden nakil suretiyle tâyin edilmiş olanlara kendi dereceleri üze
rinden aylık verilir. Esas görevleri üzerinde kalmak suretiyle tâyin edilecekler, 3656 sayılı 
Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine veya 3888 ve 5 . 3 . 1964 tarih ve 
439 sayılı kanunlara göre aylık veya ücret alırlar. Serbest mesleklerde olanlara da kanunlara 
göre alabilecekleri aylık veya ücret verilir. 

b) Asistanlar : öğretim mesleki içinde her kürsü veya atelyenin gerektirdiği şartlara ve 
Asistanlık Yönetmeliğine göre seçilir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tâyin 
edilebilmek için, Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bilim kolu ile ilgili yüksek öğrenim diploması almış olmak; 
2. Yabancı bilim dillerinden birini, yönetmeliğinde tesbit edilen derecede bilmek; 
3. Profesörler Kurulunca seçilecek jürinin, asistanı olmak istediği sanat veya bilim dalında 

yapacağı imtihanda, başarı göstermek. 

Asistanlar, her kürsü veya atelye başındaki profesörün veya bu görevi yapan öğretim üye
sinin teklifi ve bölüm profesörler kurulunun onayı üzerine akademi başkanı tarafından aday 
olarak tâyin edilir. Adaylıkta en az bir yıl çalı ırlar. Başarısı görülenlerin asillikleri tayinlerin
deki usule göre onanır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri, ilgili profesör veya bu görevi 
yapan öğretim üyesinin teklifi ve bölüm profesörler kurulunun karariyle bir yıl daha uzatılabilir 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan asistanlar, asilliklerinin onandığı tarihten baş-
lıyarak, üç yıl içinde, yönetmeliğine göre, dok ora veya ysteıiik imtihanı vermekle yüküm
lüdürler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen asistanların durumları ilgili atelye veya kürsü 
profesörünün veya bu g'örevi yapan öğretim üyesinin teklifi üzerine bölüm profesörler kurulunda 
incelenir, gerekli görülenlerin süresi bir defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak üzere, uzatı
labilir. Bunu, bu süre içinde sağlıyamıyanlar veya akademilerde asistan olarak çalışmakta de
vamları gerekli görülmiyenleritı, tayinlerindeki usule uyularak akademi asistanlığı ile ilgileri 
kesilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri asistanlarının görevleri şunlardır: 
a) Bölüm profesörler kurulunca, yanına verildiği profesör veya doçentin lüzum göstereceği 

öğretim ve uygulamada hazır bulunmak; 
b) Kendisine verilen görevi ile ilgili tercüme, inceleme, araştırma, uygulama ve yayın ödev

lerini vaktinde ve düzenli olarak yerine getirmek; 
c) Yanında çalıştığı öğretim üyesmin göstereceği yolda öğrencilerin çalışma, araştırma ve uy

gulamalarına yardım etmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı ve akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları, akademi 
için kabul edilmiş olan çalışma saatleri içinde görevleri başında bulunmakla yükümlüdürler. 

Her atelye ve dersin öğretim, uygulama ve araştırmalariyle ilgili çalışma programları her 
yıl ekim ayı içinde bölüm Profesörler Kurulunca hasırlanarak bölüm başkanlığı tarafından 
akademi içinde ilân edilir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1256) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı ve 
akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 
27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

DÖRDÜNCÜ İBÖLÜM 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı ve 
akademi dışında çalışma 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde görevli olup, bunun dışında resmî veya özel bir işi 
bulunnııyan profesör ve doçentler ile asistanlara, öğretim görevlileri ve kadrolu uzmanlara (ay
lıkları ile, akademi başkanlığı, bölüm başkanlığı enstitü müdürlüğü, lâboratuvar şefliği gibi, aka
demi içinde aldıkları ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev tazminatından başka) her ay 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerinde yer alan hükümler dairesinde tazminat ve
rilir. 

Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. Üni
versite ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeleriyle, Devlet Güzel Sanatlar Akademi
sinde öğretim yapacak nitelikleri haiz olup 5656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre Akademi
de görev alacak olanların bu görevlerinden dolayı aylık veya ücret almaları esas görevlerine ait 
tazminatlarına halel getirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü ek ve değişiklikleriyle birlikte aynen Akademi men
supları hakkında da uygulanır. 

Bu maddede sözü geçen organlardan üniversite Senatosu yerine (Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi Genel Kurulu, Fakülte Profesörler Kurulu yerine Devlet Güsel Sanatlar Temsilciler Kuru
lu, Fakülte Dekanı yerine Bölüm Başkanı aynı görevleri yaparlar. Bu husus ile ilgili tahsisat 
Akademi bütçesine konulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim, üye ve yardımcılarının personel rejimi 4936 sayılı 
Kanun ve ek ve tadilleri hükümleri dairesinde yürütülür. 

MADDE 28. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri profesörler ve doçentlerinden istiyenler, 
27 nci maddede belirtilen tazminatı almamak ve haftada 8 saati aşmamak şartı ile, meslek
lerine uygun olan serbest işleri yapabilirler. Ancak, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri profesör 
ve doçentlerinin üniversitelerle, benzeri resmî yiiiksek okullar ve kendi akademilerinde; üniver-
site ve benzeri yüksek okullar profesör ve doçentlerinin de Devlet Güzel Sanatlar akademilerinde 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi esasları dâhilinde görev almaları halinde, bu görevlerinden 
dolayı maaş veya ücret almaları, esas görevlerine ait tazminatlarına halel getirmez. 

BESİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 29. — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde öğretim üyeleri ve yardımcıları ile il
gili disiplin işleri, Akademi Temsilciler Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

MADDE 30. — öğretim üyeleri ve yardımcılarından bu kanunla belirtilen öğretim ve eğitim 
görevlerini gerektiği gibi yerine getirmiyenlere veya meslek vakar ve haysiyetine yaraşmıyan ha
reketlerde bulunanlara, Millî Eğitim Bakanı, Akademi Başkanı veya bölüm başkanlarının teklifi 
üzerine hareketin ağırlığına ve aşağıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre, şu disiplin cezaları 
verilir: 

a) Göreve dikkati çekme : Yazı ile bildirilir ve sicile geçmez. 
b) Kusur bildirme : Görev veyaJhut meslek vakar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden dola 

yi kusurlu sayılmaktır. 
c) İşten çekilmiş sayma : Tâyin edildiği göreve özürsüz olarak onbeş gün içinde başlamayan, 

sürekli sekiz gün veya bir öğretim yılı içinde toplam olarak 20 gün özürsüz olarak işi başına gel-
miyen veya bu kanun gereğince yükümlü oldukları görevleri yerine getirmiyen; hususiyle öğre
tim, sanat, ilmî inceleme ve araştırma yapına ve bunların sonuçlarını açıklama konularında ye 
tersizliği Profesörler kurullarınca tesbit edilen öğretim üyeleri hakkında uygulanır. 

d) Akademi öğretim meslekinden çıkarmak : Akademi öğretim meslekinde kalmasına yer 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 23, — Millet Meclisi metninin 
28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 
29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 
30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir . 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 
ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

bıraJkmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı harekette bulunanlar hakkında uygulanır. 

Bunların akademik unvanlarını taşıyıp taşıyamıyacaHarı hususu Akademi Temsilciler Kurulunca. 
ayrıca kararlaştırılır. 

Bu cezalar sicile geçirilir ve yazı ile doğrudan doğruya ilgiliye bildirilir. 

MADDE 31. — Akademi Başkanları ve bölüm başkanları hakkında, idari görevlerinden dolayı 
30 ncu maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı cezalar Millî Eğitim Bakanı tarafından verilir. 

Bu cezaların uygulanmasını gerektiren kusurlu hareketler ve yasak fiililer ayrıca öğretim üye
liği ve memuriyet sıfatlarını da haleldar ettiği taMirde, akademi başkanlığı ve bölüm başkanlığı 
idari görevinden çekilmiş sayılan ilgililer hakkında yapılacak disiplin takibatı, öğretim üyeleri 
'hakkındaki hükümlere göre yürütülür. 

MADDE 32. — Akademi Temsilciler Kurulunca verilen cezalara, bildirme tarihinden itibaren 
on gün içinde, ilgililer, yazılı olarak Akademiler arası Kurul nezdinde itiraz edebilirler. Bu ku
rulun kararı kesin olup buna karşı ilgililerin yetkili yargı mercilerine kanuni süresi içinde baş
vurma hakları saklıdır. 

MADDE 33. — Akademi öğretim üyelerinin memurluk görevleri dolayısiyUe veya görevlerini 
yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine Memurin Muhakeonatı Kanununun gerektirdiği ilk so
ruşturma, iki muhakkik tarafından yapılır. Bu muhakkiklerden biri akademi profesörleri, diğeri 
Bakanlık Başmüfettişleri arasından Millî Eğitim 'Bakanı tarafından seçilir. 

Soruşturma evrakı ve fezleke, Millî Eğitim BaTsanlığı tarafından Danıştaya gönderilir. Yargıla
manın gerekliliğine veya gereksizliğine Danıştayın ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara 
ilgililer veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak itirazlar, Danıştay Genel Kurulunca 
incelenerek kesin karara bağlanır. 

MADDE 34. — Akademi öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında görev
lerinden çıkarılamazlar, akademik unvanlarından yoksun edilemezler. Başka bir ise geçme veya 
çekilme yolu ile görevlerinden ayrılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 35. — Akademilerin bilim ve sanatla 'ilgili yayın işleri- ile, atölye ve laboratuvarlarmda 
yapılacak sanat eserlerini değerlendirmek, halkımızın sanat zevk ve kültürünün gelişmesine hiz
met etmek üzere, MiJlî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten akademiye, akademinin 
her bölümü için 100 000 er liraya kadar döner sermaye verilebilir. 

MADDE 36. — Döner sermayenin bölüm, enstitü ve kurumlar arasında dağıtılması veya bi
rinden ötekine aktarılması, Akademi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır ve Maliye Bakanlığına bil
dirilir. Akademi bu sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet alanlarına paralel olarak kurabileceği 
döner sermaye işletmelerinin yönetiminde ve bu işletmelerle ilgili alet, makina, malzeme, ham
madde, v.s. satınalınmasında ve bunların bakım, kullanma ve onarımında kullanır. Döner serma
yeden imal veya istihsal olunan maddeler dışında her hangi bir madde ve malzeme, bedeli kar
şılığında da olsa, akademiye devredilemez. Döner sermayenin hesap yılı, malî yıldır. Bu sermaye
nin muameleleri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhaseboi Umumiye 
Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 
31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 
32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 
33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 
34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 
35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. —Millet Meclisi metninin 
36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI (BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 37. — Döner sermayenin işletilmesi; alım, satım, sarf ve hesap işlemleri Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yü
rütülür. 

MADDE 38. — Döner sermaye ile yapılan yayınların, meydana getirilen sanat eserlerinin ma
liyet bedelleri ile satış bedelleri arasındaki fark, döner sermayenin kârını teşkil eder. 

Bu sermaye 250 000 liraya baliğ oluncaya kadar yukarda yazılı esaslar dâhilinde işletilmesin
den elde edilen kâr, döner sermayeye eklenir. Dö ^ - sermaye 250 000 liraya baliğ olduğunda elde 
edilen kâr, yıllık bilançolarla Hazineye irat kaydedilir. 

Döner sermayenin idare hesabı her malî yılın sonundan itibaren dört ay zarfında bilançosu ile 
gelir ve gider belgeleri ve kayıtları Sayıştayın denetimine sunulur. 

Bilanço ve eklerinin bir örneği, aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. Döner sermaye 
işlemleri akademinin aylıklı veya ücretli personeli arasından tâyin olunacak elemanlar tarafından 
yürütülür. Döner sermayenin sorumlu saymanı Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Döner sermayenin demirbaş eşya, malzeme ve sair (ayniyatı, Devlet Ayniyat Yönetmeliği hü
kümlerine göre kayıt ve işleme tabi tutulur. 

MADDE 39. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş kadroları ile Merkez Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4928 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki 58 sayılı Kanunda (Özlük işleri Genel Mü
dürlüğü) başlığı altında 2 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen kadrolardan; 

a) (Güzel Sanatlar Akademileri) başlığı altında yazılı olup, bu kanuna ekli III ve IV sayılı 
cetvellerde gösterilen kadrolar, 

b) 2 sayılı cetvelin (Millî Eğitim Bakanlığa öğretim Daireleri ve Kurumlan Memur kadro
ları) başlıklı kısmındaki kadrolardan Devlet Gii^el Sanatlar Akademisince kullanılan ve bu ka
nıma ekli V sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 

Kaldırılmış yerlerine, bu kanuna bağlı T ve II sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konulmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çenitli lıüMınıler 
MADDE 40. — Devlet Güzel Sanatlar Akad3nıilerinin öğretim üyelerini; bilim, sanat ve mes

lek çalışmalarının memleket içinde ve dışında ge --ektirdiği inceleme gezilerini yapmak, çalışma ve 
araştırmalar için belli yerlerde incelemelerde bulunmak; belli bir işi doğrudan doğruya yapmak 
veya yapılmasını yönetmek; yerli veya yabancı sergi ve kongrelere katılmak gibi bilim, sanat ve 
meslek hizmetleri için, bölüm profesörler kurulu kararı ile, bağlı oldukları akademi dışında ge
çici olarak görevlendirmeye akademi başkanlarının teklifleri üzerine Millî Eğitim Bakanı yetki
lidir, Bu yolda görevlendirilenler, aylıklarını kendi akademilerinden almakla beraber, başka yer
lere gönderilmiş iseler geçici görev yollukları, akademi hesabına gönderildikleri takdirde, kendi 
akademilerinden, başka daire ve idarelerce istenmişlerse o daire veya idarelerden alırlar. Akade
mi hesabına memleket dışına gönderilmeleri haliıie kendilerine verilecek yolluklar, hakikî yol 
masrafları ödenmek ve gündelikleri memleket içi giindeîiklerin üç katım aşmamak üzere Akade
mi Temsilciler Kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilir. Çalışma masraf
larının gerektirdiği her çeşit idari ve teknik harcamalar ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere katılmak üzere, akademi hesabına dış memleketlere 
gönderilecek öğretim üyelerinin gönderilme şartları, usulleri ve sırası Akademi Temsilciler Ku
rulunca bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Cumhuriyet Senatosu Millî 'Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 
37 nci. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin. 
33 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 
39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 40, — Millet Meclisi metninin 
40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 
ten maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ (BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu yönetmeliğe 4489 sayılı Kanuna g%e dış memleketlere gönderilecek öğretim üye ve yar
dımcıları hakkında da aynı surette hükümler konur. Akademi öğretim üyelerinden her hangi bi
rini ilgili bölüm profesörler kurullarının teklif ve kararı ile bağlı bulunduğu akademi dışındaki 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin veya ünİTersitelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı 
akmamak üzere kendi kadroları ile nakledilmek suretiyle görevlendirmeye Millî Eğitim Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 41. — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeleri ve yardımcıları her türlü 
protokol işlerinde üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları için uygulanan usullere bağlıdırlar. 

MADDE 42. — Akademi öğretim üyeleri ve yardımcılariyle akademi memur ve hizmetlileri
nin izinleri, ilgili bölüm başkanlarının da mütalâaları göz önünde tutularak, akademi başkanınca; 
başkanların izinleri ise, Millî Eğitim Bakanlığınca verilir. 

MADDE 43. — Organ ve unvanlarla ilgili seçimler gizli oyla yapılır, diğer oylamaların gizli 
veya açık oyla yapılacağı, oylamayı yapan kurullarca kararlaştırılır. 

MADDE 44. — Öğrencilerin akademi öğretim ve yönetim organları ile olan ilgi ve münasebet
leri özel bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 45. — Bu kanunun yürürlüğe girmelinden sonra faaliyete geçirilecek yeni akademi
lerin müstakillen çalışabilecek hale gelmelerine kadar himayesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan mevcut akademilerden birine verilebilir. Bu gibi yeni akademilerin müstakil çalışmaya baş
lamaları ancak her bölümde en az üç profesörün bulunması ve Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
lerarası Kurulun bu hususu kararlaştırmasiyle olur. Bu görev akademiler arası kurul teşekkül 
edinceye kadar istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu tarafından yapı
lır. 

MADDE 46. — Bu kanunda hüküm bulıınmıyan durumlarda genel hükümlere uyulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde öğretmen veya asistan olarak çalışmakta bulunanlardan, akademideki görevleri
ne devamları gerekli görülmiyenler, bu kanunun yayımından önceki son akademi temsilciler ku
rulu üyelerinin Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında yapacakları toplantıda gizli oyla üye tam 
sayısının 2/3 çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine akademi dışında bırakılırlar. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca kadro maaşı ile başka görevlere naklen tâyin olunurlar. 
1 nci fıkra mucibince akademi dışında bırakılan asaleti tasdik edilmemiş asistanların görevleri
ne son verilir. Bu işlemler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 4 ay içinde 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte; 
a) En az 18 yıldan beri istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim meslekinde 

bulunup, en az 10 yıldan beri bağımsız ders okutan ve eserleriyle üstün başarısı sabit olmuş öğ
retmenler; 

b) En az 15 yıldan beri istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim mesle
kinde bulunan ve halen bağımsız ders okutmakta olan, yüksek öğrenimini yapmış, bilim veya 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 
41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 
42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 
43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 
44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 
45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 
46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

iSEKÎZİNai tBÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin 1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni-
ninin 2 nci geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — MiDet Meclisi metninin 45 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ (BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1266) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

sanat eseri vermiş, Devletçe veya akademice yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile vermiş 
bulunan öğretmenler; 

Almakta oldukları aylıkları ile Akademi Başkanının teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanınca 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi profesörlüğüne tâyin edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az 5 yıldan beri istanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde esas görevle öğretim meslekinde bulunanlardan, bağımsız 
olarak ders okutan, yüksek öğrenimini yapmış, bilim veya sanat eseri vermiş veya her hangi bir 
dış memlekette mesleki ile ilgili en üstün öğrenimi elde etmiş öğretmenlerden, Devletçe ve
ya akademice yapılmış yabancı dil imtihanını başarı ile vermiş bulunanlar, almakta oldukları 
aylıkları ile akademi başkanının teklifi üzerine, Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanat
lar Akademisi doçentliğine tâyin edilirler. (Üniversitede akademik kariyerde iken asıl vazifesi 
akademiye nakledilerek müstakil ders okutmakla görevlendirilen ilim, sanat, eser ve lisan yö
nünden bu kanundaki şartları taşıyanlar için bu yıllık süre, üniversitede göreve başladıkları ta
rihten itibaren hesaplanır.) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 2 nci ve 3 ncü maddelerde söz konusu üstün başarıları : 
a) Bilim dalında öğretim yapan öğretim üyeleri için Millî Eğitim Bakanının başkanlığın

da, üniversitelerin ilgili bölüm dalına mensup iki üye ile akademi başkanından kurulu 4 kişilik 
jüri, 

b) Mimarî, plâstik ve dekoratif sanatlar dallarında meslekî öğretim yapan öğretim üyeleri 
için de Millî Eğitim Bakanının başkanlığında Millî Eğitim Bakanı tarafından akademinin bu 
meslek dallarına mensup öğretim üyeleri arasından seçeceği 2 üye ile akademi başkanının ka
tılacağı 4 kişilik bir jüri tarafından tesbit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Akademi bölümlerinde en az 4 
yıldan beri asistanlık yapanlar, ilk açılacak doçentlik imtihanına girebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte durumu geçici 3 ncü maddedeki 
şartlara uymakla beraber 5 yıllık süreyi doldurmadığı için öğretim görevlisi olarak intibakı 
yapılan istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretmenleri, bu süreyi doldurdukları zaman 
doçent unvanını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisi bölümlerinde bağımsız olarak ders okutanlardan durumlan geçici bir, iki, üç ve dördüncü 
maddelere uymıyan öğretmenler, almakta oldukları aylıkları ile, akademi başkanının teklifi üze
rine, Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim görevlisi, yabancı dil 
öğretmenleri de okutman olarak tâyin edilirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile yapılacak intibak neticelerine, ilgililer, kendilerine yazı ile 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Millî Eğitim Bakanlığına itirazda bulunabilirler. Bakanlık, 
bu itirazları en geç iki ay içinde kesin karara bağlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan asistan ve memurların bu kanunla alman kadrolara, almakta ol
dukları aylıkları ile tâyinleri, Akademi Başka mnın teklifi ile Millî EEğitim Bakanınca yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi doçentliğine tâyin edilenlerin profesörlüğe geçirilmelerine 19 ncu maddede yazılı 5 
veya 7 yıllık süreler bunların bağımsız olarak ders okutmaya başladıkları tarihten hesaplanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1256) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin 3 ncü geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metni-
ninin 4 ncü geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metni-
ninin 5 nci geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metni
nin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi met
ninin 7 nci geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi met
ninin 8 nci geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi met
ninin 9 ncu geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu 

Bütee ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metiır 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met-

ninm geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MÂDDS 4. — Millet Meclisi met
ninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi met
ninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi met
ninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi met
ninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi met
ninin geçici 8 nci rsaddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi met
ninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

3. Sayısı : 1256) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde müdür veya bölüm başkanı olarak vazife görmekte bulunan öğretmenler, Akademi 
Başkanı ve bölüm başkanları seçilinceye kadar, Akademi Başkanlığı ve bölüm başkanlığı görev
lerini bu unvan ve yetkilerle yaparlar. Genel Sekreter ve bölüm sekreterleri tâyin edilinceye 
kadar, müdür muavinleri bu görevleri aynı unvan ve yetkilerle yürütürler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 14 ncü maddesinde yazılı «Akademilerarası Kurul» ku
ruluncaya kadar, bu kurula ait görevler, Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında ve Kültür Müste
şarı, Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürünün iştirakleriyle toplana
cak olan «İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulu» tarafından ifa edilir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde görevli bulunan öğretmenlere, geçici 2, 3, 4 ve 5 nei maddelere göre tanınan un
vanlar kadroya bakılmaksızın kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun personel intibakları ile ilgili hükümleri yerine, 657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı 
Kanuna göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 14. — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bu kanunun yürürlüğe gir
mesi ile «İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi» olarak yeniden teşkilâtlandırılır. 

MADDE 47. — Bu kanunun kadrolara dair hükümleri, kanunun yayımlandığı malî yılın sonuncu 
günü, malî hükümleri yayımını takibeden malî yıl başından itibaren, diğer hükümleri, yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu! (S. Sayısı : 1256) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi met
ninin 10 nou geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi met
ninin 11 nci geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi met
ninin 12 nci geçici maddesi aynen kabul edil-
aniştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi met
ninin 13 ncü geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi met
ninin 14 ncü geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi met
ninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi met
ninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi met
ninin geçici 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Millet Meclisi met
ninin geçici 13 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Millet Meclisi met
ninin geçici 14 ncü maddesi aynen kabul edil-
edilaniştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

CETVELLER 

Miület İMecfliisd fcneltmlkıe bağlı '(I), .(II), (III), 
(IV), Ve ;(V) (»ayılı cetveller laytruen feabul edil
miştir. 

C. Senatosu! (S. Sayısı : 1256) 
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(Millet 31 edişinin kamil ettiği metne 
bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademiler 

küdroletrı 

1). Alemııriyetiıı ne v'i Aded Av: 

(A) Yüksek Mimarlık Bölümü öğretim Üyeleri 

Profesör 

Doeent 

ö&Tetinı Yardımcıları 

9 
10 
11 

5 

6 
8 

10 
10 
11 

AsA.m 
» 

Okutman 

İdareciler 

Bolum Sekreteri 
öğretim Bürosu Şefi 
Kitap!ık Memuru 
Memur 

» 

9 
10 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 

(B) Resim Bölümü öğretim Üyeleri 

2 
• > 

4 
5 
6 
G 
t 

s 

Proi'esöı 

D( 

» 
» 
» 
» 
f»ent 
» 
» 

Öğretim Yardımcıları 

9 Asistan 
10 » 
11 » 
5 Okutman 

600 
500 
450 

1 100 

D. Memurivctin nev'i >d tutarı 

idareciler 

G Bölüm Sekreteri 
8 öğretim Bürosu Şefi 

10 Kitaplık Memuru 
10 Memur 
11 » 

1 
1 
1 
1 
2 

950 
700 
500 
500 
450-

(C) Yüksek Heykel Bölümü 

2 Profesör 
3 » 
4 » 

» 
>oeent 

» 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

öğretim Yardımcıları 

1 
1 
1 
1 
1 

950 
700 
500 
500 
450 

9 
10 
11 

5 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

idareciler 

1 
1 
1 
1 

600 
500 
450 

1 100 

Bölüm 
ı 
1 
X 
o 

3 
4 
2 
o 
O 
3 

1 
1 
1 

750 
500 
250 
100 
950 
950 
800 
700 

8 Öğreti: Î 
11 Memur 

(D) Yük 

O TW- rY;w'î 

3 » 

1 
1 
1 

950 
700 
450 

Dekoratif Sanatlar Bölümü 

» 
» 

Doee; 
» 
» 

1 
o 
o 

3 
4 
o o 
3 
4 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1256) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Öğretim yardımcıları 

9 Asistan 
10 Asistan 
11 Asistan 
5 Okutman 

idareciler 

6 Bölüm sekreteri 
8 Öğretim büro şefi 

10 Memur 
11 Melmur 

(E) Devlet G-üzel Sanatlar 
demişi Başkanlığı 

5 Genel Sekreter 
6 Sayman 
6 Öğrenci İşleri Müdürü 
6 Kitaplık Müdürü 
8 Müessese Mimarı 

2 600 
3 500 
5 450 
1 1 100 

1 
1 
1 
2 

Aka-

950 
700 
500 
450 

1 1 100 
1 950 
1 950 
1 950 
1 700 

D. Memuriyetin nev'i 

9 Teknik İşler Şefi 
9 Ayniyat Saymanı 
9 Arşiv Şefi 

10 Arşiv Memuru 
10 Kâtip 
10 Mutemet 
11 Kâtip 
11 Memur 

(F) Resim Heykel Müzesi 
idarecileri 

7 Müdür Muavini 
8 Uzman 

10 Memur 
11 Memur 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Maaş 

600 
600 
600 
500 
500 
500 
450 
450 

(G) Türk Sanat Tarihi Enstitüsü 

idarecileri 
11 Memur (Kâtip) 1 

800 
700 
500 
450 

450 

(II) SAYILI CETVEL 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ek görev (Makam) tazminatı kadroları 

Memuriyetin nevi 

T). G. S, Akademisi Başkanı 
Yüksek Mimarlık Bölümü Başkanı 
Yüksek Resini Bölümü Başkanı 
Yüksek Heykel Bölümü Başkanı 
Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümlü Başkanı 
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü 
Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü 
Makamı tazminatı kadrolarının bir yıllık tutarı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

Yıllık 
tut, 

4 800 
3 600 
3 600 
3 600 
3 600 
3 600 
3 600 
3 600 

20 400 
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D. Memuriyetin nev'i 

3 Öğretmen (Uzmanlık yeril) 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
8 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

(Uzmanlık) 

Kaldırılacak kadrolar 

(III) SAYILI CETVEL 

Güzel Sanatlar akademileri 

s d 

3 
8 
6 
2 
4 
4 
8 
5 

12 

M 

1 
1 
1 
1 
1 

a aş 

500 
250 
100 
250 
100 
950 
800 
700 
700 

D. 

9 
10 
11 
12 

9 
10 

7 
6 
7 

Memura} 

Öğretmen 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

'etin nev'i 

Müdür Yardımcısı 
Resim Galerisi 
Resim Galerisi 

Müdürü 
Müdür Yard. 

Aded 

4 
14 
16 
14 
18 
10 

3 
2 

2 

Maaş 

600 
500 
450 
400 
600 
500 
800 
950 
800 

D. 

(IV) SAYILI CETVEL 

Güzel Sanatlar akademileri 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

400 
300 

(V) SAYILI CETVEL 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Şef 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

5 
4 
2 
1 
2 
4 
2 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
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BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETYELLER 

(I) SAYILI CETVEL 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kadroları 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(II) SAYILI CETVEL 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ek görev (Makam) tazminatı kadroları 

Millet Meclisi metnine bağlı (II) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

KALDIRILACAK KADROLAR 

(III) SAYILI CETVEL 

Güzel Sanatlar akademileri 

Millet Meclisi metnine bağlı (III) sayılı e°.tvel aynen kabul edilmiştir. 

(IV) SAYILI CETVEL 

Güzel Sanatlar akademileri 

Millet Meclisi metnine bağlı (IY) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(V) SAYTLI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (Y) sayılı cetvel kabul edilmiştir. 

\>o<i 
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Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/607; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1002) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 797) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8503 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 4 . 1969 tarMi 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivödilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Balkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 1 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7.4. 1969 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 797) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 4 . 1969 

Esas No. : 1/1002 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Nisan 1969 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
»oy ile kabul edilen, 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun; 51 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Nisan 
1969 tarihli ve 8503 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komis
yonumuzun, 16 Nisan 1969 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 23 Haziran 1965 tarihli ve 634 saylı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesiyle, adı geçen kanınun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bir gayrimen
kulun paydaşlarından birinin o gayrimenkulun bir bölümündjen kat maliki gibi yararlanmasını 
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sağlamak üzere irtifak hakkı tesisi ile meydana getirilmiş olan gayrimenkul mülkiyetlerinin 
2 Ocak 1969 tarihine kadar kat mülkiyetine çevrilmesi zorunluğuna ilişkin söz konusu tarihin 
2 Ocak 1971 olmak üzere değiştirilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinden ve Hükümet temsilcilerinin Komisyonumuza verdikleri bilgiden anla
şıldığı üzere, 23 Haziran 1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesiyle 
öngörülen ve 2 Ocak 1969 tarihinde süresi nihayete eren, Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra ve Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmaya başladığı tarihe kadar bir gayrimenkulun pay
daşlarından birinin o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını 
sağlamak üzere irtifak hakkı formülü ile tesis olunmuş olan gayrimenkul mülkiyetlerinin 2 Ocak 
1969 tarihine kadar kat mülkiyeti haline getirilmeleri zorunlu olduğu halde adı geçen kanunun uy
gulanmasına saha olan Ankara, istanbul ve izmir gibi büyük şehirlerimizde söz konusu hüküm 
kapsamına giren irtifak haklarından kat mülkiyetine çevrilmemiş bulunanların nisbeti % 25 - % 30 
dur. 

Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin açık hükmü karşısında, 2 Ocak 1969 tarihinden 
itibaren irtifak hakları sona ererek yalnız müşterek mülkiyet devam edeceğinden, henüz kat mül
kiyetine çevirme işlemlerini tamamlanmamış bulunan irtifak hakkı sahipleri hayli müşkül duruma 
düşmüş bulunmaktadır. 

Bu aksaklığı gidermek üzere kat mülkiyetine çevirmJe zorunluğuna dair olan 51 nci maddenin 
birînci fıkrasında değişiklik yapılarak sürenin 2 Ocak 1971 tarihine kadar uzatılmasını öngören 
tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

I I I - Mahiyeti ve uygulama düzeni gözetilerek tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Kastamonu Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. Balıkesir 

A. Nusret Tuna B. Rendeci L. Akadh N. Demirel 

Çankırı Hatay Rize Sakarya 
G. Titrek M. Deliveli O. Mecdi Agun M. Tığfo 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1258) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1 , - 2 3 Haziran 1965 tarih ve 634 
•sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin 
o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki 
gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için 
üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayri-
menkullerin mülkiyetinin 2 . 1 . 1971 tarihine 
kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülki
yeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. 
Bu yapılmazsa irtifak haklan sona ererek 
yalnız ortak mülkiyet devam eder.» 

MADDE 2. — Bu kanun 2 . 1 . 1969 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul oiunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /830; 

Cumhuriyet Senatosu 2/265) 

(Not : Milöt Meclisi S. Sayısı : 854) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8783 

CUMHURİYET SENATOSU .BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 11 . 2 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı: 854) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu : 24 . 4 . 1969 

Esas No. : 2/265 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi; 

Komisyonumuzun 24 . 4 . 1969 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle her yönüyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da aynen benimsendi
ğinden bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek (Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü 

Muş 
/. Bingöl 

Edirne 
M. N. ErgeneU 

Kâtip 
Erzincan 
F. Baysoy 

Maraş 
A. KaraMiçük 

Giresun 
1. Topaloğlu 

Af} 
Y. 

/Ton Karahisar 
K. Şenocak 

Muğla 
İ. Karaöz 

Samsun 
R. Isıtan 

Erzurum • 
0. Alihocagil 

Ordu 
B. S. Baykal 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/265 
Karar No. : 141 

25 . 4 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 25 Nisan 1969 tarihli 33 neü Birle
şiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesiyle, polis memurları, 
komiser muavinleri, komiserler ve başkomiserlei'<? tanınmış olan fiilî hizmet zammının; emniyet 
âmirleri ve emniyet müdürleri ile daha üst kademelerdeki emniyet mensuplarına da teşmilini 
öngörmektedir. 

Özellikle son yıllardaki ekonomik ve sosyal gelişmeler yanında, hızla artan nüfus, iç ve dış 
turizm hareketleri, şehirleşme, sanayileşme ve diğer toplumsal olaylar; emniyet ve asayiş hiz
metlerinin bugüne kadar gelen anlam ve mahiyetini değiştirmiştir. 

Süratli bir şekilde büyüyen şehir ve kasaba!-ırımızdaki zabıta olaylarının niteliğinin değiş
mesi ve büyük şehirlerimizde sık sık vukubulan öğrenci ve işçi hareketleri, demokratik düzeni 
korumakla görevli olan emniyet teşkilâtını ve onun yönetici kadrosunu her an uyanık ve ted
birli bulunmaya mecbur etmektedir. Bu sebeple, emniyet teşkilâtı mensupları ve bahusus âmir sı
nıfı, günün her saatinde vatandaşın hizmetinde olmak ve kamu düzenini korumak üzere ağır 
ve yıpratıcı bir mesai içinde bulunmaktadır.' 

•Sevk ve idare mevkiinde olan ve görevin bütün sorumluluğunu taşıyan emniyet teşkilâtının 
üst kademesi, şartların icapları bakımından görevi bizzat yürütmek, olayların içine girmek ve her 
an hizmete hazır bulunmak için devamlı ve yorucu bir çalışma yapmak zorundadır. Bunun sonu
cu olarak, üst kadamede bulunan emniyet mensupları da diğer Devlet memurlarından daha 
çabuk yıpranmakta ve sıhhatlerini kaybetmektedirler. Nitekim, kanun vâzıı, yıpranma durumunu 
dikkate alarak emniyet mensuplarının emeklilik yaş hadlerini diğer memurlardan farklı tesbit et
miştir. 
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Ancak, emniyet âmirleri, emniyet, müdürleri ve bu derecelere,denk ve daha yukarı derecelerde
ki emniyet mensuplarının, emsallerine nazaran daha evvel (emekliye ayrılmaları 'kabul edilmiş ol
masına rağmen, bunlar; polis memurları, komiser muavinleri ve başkomişerlere 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 'maddesiyle tanınmış olan fiilî hizlmet zammından istifade ede
memişlerdir. 

Bu eksikliğin giderilmesini sağlamak mafesacliyle, üst kademelerdeki emniyet mensuplarının da 
mezkûr 32 nci madde 'kapsamına alınmasını öngören tekJlif, Kpmisypnv^t^ca uygun, mütalâa 
edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edimııek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y. Köker 

Aydın. 
1. C. Ege 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

İstanbul 
II. Berkol 

Ordu 
Ş. Koksal 

0. 

M 

Kâtip 
Balıkesir 
C.İnhaya 

Manîşa, 
KaraQ$nıanQğl&, 

Uşak 
. F. Atayurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Niğde 
K. Baykan 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

b) İştirakçiler veya tevdiatçılar Hizmetin geçtiği yerler Eklenecek müddetler ay 

Polis, komiser yardımcısı, komi- Emniyet ve polis meslekinde 3 
ser, başkomiser, emniyet âmiri, 
emniyet müdürleri ile bu ve daha 
yukarı maaş ve derecelerdeki 
emniyet mensuplarının, 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci maddesi hükmü kapsamına girenlerden halen meslekte 
bulunanların talepleri üzerine, istedikleri süre kadar bu memuriyetlerde geçen fiilî hizmet müddet
lerinin her yılı için üçer ay olmak üzere hesabedilecek müddet, iştirakçilerin o tarihlerdeki aylık 
emekli kesenek ve karşılıkları nazarı itibara alınarak, borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet müd
detlerine eklenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayıminı takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Maliye ve iktisadi İşler Komisyonunun kaTbul 
ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı ; 1260) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari t imler Akademileri Kanununun bi
rinci ve yirmibirinci maddelerimi: değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/483; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1003) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 849) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6057 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1969 tarihli 76 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kanununun birinci ve yir
mibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 27 . 2 . 1968 tarihinde Başkaı hkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7 ve 8.4. 1969 tarihli 75 ve 76 ncı birh: nmlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Mill&t Meclisi S. Saym : 849) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 4 . 1969 

Esas No. : 1/1003 
Karar No. : 30 

'l Yüksek I aşkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1969 tarihli 76 ncı Bi: ]esiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmi
birinci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun:: dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı ve Ak; demi temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzun 
24 . 4 . 1969 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzab re (dundu. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununa paralel hi. kümleri ihtiva eden 7334 sayılı Akademiler Kanu
nunun yürürlüğe girmesiyle Akademik K a r i y i bı%,1ikte bilimsel özerkliğe kavuşan İktisadi ve 
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Ticari İlimler Akademileri, öğretim ve eğitim fonksiyonlarının yanında, araştırma yapan üııiversiter 
kurumlar haline gelmişlerdir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine tüzel kişilik verilmesini ve bu kurumlarda vazife gören 
öğretim üyelerine üniversitelere paralel hak ve ödeneklerin sağlanmasını öngören kanun tasarısı, 
Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Bu Raporda Sözcü 
Bolu 

A. Yıhnaztürli 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

II. Dener O. Koksal 

Bingöl 
A. II. Yurtsever 

Bitlis 
O. Kiinhnoolu 

Kastamonu 
31. Camlıca 

Kayseri 
S. Turan 

Konya 
M. Varisli 

Sivas 
II. öztiirk 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1003 
Karar No. : 142 

Yüksek Başkanlığa 

25 . 4 . 1969 

Millet jMeclisinin 8 . 14 v '1969 tarihli 76 ncı Birleşiminde öncelik ive ivedilikle 'görüşülerek açık 
oy ile ıkabul edilen, '7334 sayılı İktisadi ;ve Ticari ilimler (Akademileri ıKanunumın birinci ve yir-
mibirinci (maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı, komisyonumuzun ,25 'Nisan 1969 tarihli 33 ncü Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır (bulun
dukları (halde 'tetkik ye 'müzakere folundu. 

I \- 11883 {yılından 1952 yılma ikadar yüksek okul ;adı ^altında öğretim yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri, 1952 yılından İtibaren Siyasal Bilgiler (Okulunun statüsüne tabi tutularak 
akademik (kariyere 'girmişler ive akademilere tahsis .'.edilen öğretim '-üyesi ?ve öğretim yardımcısı 
kadroları ..ile, yeni öğretim üyelerinin 'bu statüye göre yetiştirilmeleri esası kabul edilmiştir. 

1959 yılında 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa paralel hükümler ihtiva eden 7334 sayılı Aka
demiler Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu kurumlar akademik kariyerle birlikte ilmî muhtariyeti 
de iktisabetmişlerdir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun gerekçesinde gösterilmiş bulunan yolda gelişen akademi
ler, öğretim ve eğitim, fonksiyonlarının yanında, araştırma yapan üııiversiter kurumlar haline 
getirilmiştir. 7334 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle öğretim üyesi üç yıldan dört yıla çıkarıl
mış, doktora kur ve seminerleri ihdas edilmiş, böylece lisans üstü öğretim yapan akademiler, ayrıca 
araştırma enstitüleri kurmakla da görevlendirilmiştir. 

Akademiler, öğrenci sayısının süratle artmasına an doğan ihtiyaçları karşılamak için, eğitim, öğ
retim, araştırma ve yayın fonksiyonlarının gereken seviyede yapılmasına çalışmışlar; fakat, harca
nan bu gayretler, icabeden malî ve hukukî imkân':arla desteklenememistir. Nitekim, yüksek öğretim 
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gençliğinin yüzde 25 i akademilerde toplanmasına rağmen, üniversitelerle aynı fonksiyon ve sorum
luluğu taşıyan İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine verilen ödenek, üniversitelerin cari giderle
rinin ancak yüzde 3 ü seviyesinde kalmıştır. 

Diğer taraftan, memleketin ekonomik kalkınmasında muhtacolduğumuz kalifiye unsurları yetiş
tirmek çabası içinde olan bu kurumlar, tüzel kişilikten mahrum 'bulundukları için özel sektörün 
teklif ettiği malî destekten faydalanma yoluna da gideni emişlerdir. 

Bütün bu gerçekler. İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin hizmete devam etmeleri ve geliş
meleri için tüzel kişiliğe sahibolmalarını zorunlu kılmıştır. 

Akademilerin, gerek özel sektördeki, gerekse kamu sektöründeki iktisadi teşekküllere, ilmî ve 
teknik bilgilere sahip sevk ve idareci yetiştirme alanında önemli bir yer işgal ettiğini dikkate alan 
komisyonumuz; akademilerin faaliyetlerini engel üyen noksanların tamamlanması; ve bıı kurumlara, 
üniversitelerdeki imkânların tanınması suretiyle ihtiyacı olan öğretim üye ve yardımcılarının te
mini konusunda karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarıyı uy
gun mütalâa etmiş ve benimsemiştir. 

II - •Millet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarımn O en el Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Cumhurbaşkanınca 'S. Ü. 

Y. Kök er O. SaUJıoğlu C. İnkaıja , R. Üner 

Aydın İstanbul ' Manisa Niğde 
1. C. Ege Söz hakkım mahfuzdur. O. Karaosnıanoğlu K. Sayhan 

İT. Berkol 

Ordu Uşak Yozgat 
<ş'. Koksal 31. F. Ata yurt İ. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci maddelerinin 
değiştirilmesiyle ve bu kanuna dört ek madde- eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanunun 1 ve 21 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bilimsel özerkliği ve tüzel 'kişiliği haiz eğitim, 

öğretim ve araştırma yapan yüksek dereceli akademik kurumlardır. 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bir tek katma bütçe ile yönetilir. Akademilerin ita âmir

leri, akademi başkanlarıdır. Tahakkuk memurlarını kendileri tâyin eder. Akademilerin bütçe hazır
lıklarını profesörler kurulları yapar, bütçe Temmuz ayının sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına 
sunulur. 

Madde 21. — Akademi profesörleri, doçentleri, Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli 
çalışma saatlerinde görevlerinin gerektirdiği yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu bilim ve ihtisas 
kolunda araştırma, çalışma ve yayımlar yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğrencilere belli ka
bul saatleri ayırarak onlara gerekli sahalarda yardım etmek ve yol göstermekle, Profesörler Meclisi 
Yönetim Kurulu veya Akademilerarası Kurul tarafjndan kendilerine verilen işleri görmekle, Akademi
de kurulacak komisyonlarda bulunmakla veya ken tilerine verilecek başka geçici görevleri yapmakla 
yükümlüdürler. Ancak belli çalışma saatlerinden haftada 8 saati aşmamak ve Akademideki görev
lerine halel vermemek şartiyle, meslekleriyle uyjun olan bilim ve ihtisaslarına giren serbest işleri 
yapabilirler ve ek görev tazminatını gerektiren hi: metlerden başka, 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi esaslarına göre adı geçen maddede yazılı görevlerden yalnız birini alabilirler. 

Akademi ve akademilere bağlı kurumlarda, fiilî olarak öğretim görevinde bulunan ve 22 nci 
maddeye göre resmî ve özel bir işi bulunmıyan öğ'. etim üye ve yardımcılarına aylıkları ile Akademi 
Başkanlığı, Akademi Başkan Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü, Lâboratuvar Şefliği gibi Akademi 
içinde alman ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev tazminatından ve Devrim Tarihi dersi veya 
konferans ücretlerinden başka, Akademideki lâboratuvar, seminer gibi çalışmalarına karşılık, her 
ay, 4936 sajalı Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerinde yer alan hükümler dairesinde tazminat 
verilir. Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 72-4 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

Üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğretim üyeleriyle, İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinde öğretim yapacak nitelikleri haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
göre akademilerde görev alacak olanların bu görevlerinden dolayı aylık veya ücret almaları esas 
görevlerine ait tazminatlarına halel getirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü ek ve değişiklikleri ile birlikte aynen akademi men
supları hakkında da uygulanır. Bu maddede sözü geçen organlardan Üniversite Senatosu yerine 
Akademilerarası Kurul, Fakülte Profesörler Kurulu yerine Akademi Profesörler Kurulu, Fakülte 
Dekanı yerine Akademi Reisi aynı görevleri yaparlar. Bu hususla ilgili tahsisat akademiler bütçesine 
konulur. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üye ve yardımcılarının personel rejimi 4936 sayılı 
Kanun ve ek ve tadilleri hükümleri dairesinde yürütülür. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz ve 
benzerlerinden başka her türlü hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine bağışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığında 
akademilerin taşınmaz mal edinmeleri halinde bunlar da adlarına tapu kütüğüne kaydolunur. 

C. Senatosu (i. Sayısı : 1261) 
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Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
Kanununun birinci ve yirmibirinci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna dört ek madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. -— Millet Meclisince kabul 
edilen ek madde 1 aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
Kanununun birinci ve yirmibirinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1261) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağışlıyanların veya vasiyet yapanların koydukları, kanu
na göre muteber kayıtlara ve şartlara uyulur. 

EK MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin gelir kaynakları şunlardır : 
a) Genel bütçeden verilecek ödenekler, 
b) Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Akademilerce alınacak harçlar ve ücretler, 
d) Akademilerde yaptırıllacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş ve kişiler

den alınacak paralar, 
e) Yayın satış gelirleri, 
f) Akademilerin taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri, 
g) Bağışlar ve vasiyetler. 

EK MADDE 3. — Her akademiye, 100 000 liraya kadar, bütçelerine konulacak ödeneklerden dö
ner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayenin, akademiler arasında dai-jıtılması, gerekirse birinden diğerine aktarılması 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. Döner sermayele çalışan personelin ücretlerinin ödeme şekli, 
attım, satım, sarf usulleri, diğer muameleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki işlemler özel yönetme
likte belirtilir. 

Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıkları ile Devlet Personel Dairesince birlikte hazırlanır. 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve sair pyniyat kayıt, muhafaza ve hesap işlemlerinde 
Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Her malî yılın sonundan itibaren üç ay içinde döner sermayenin bilançosu ile gelir ve gider bel
geleri Sayıştaym inceleme ve denetimi için hazır bulundurulur. 

EK MADDE 4. — Döner sermayenin hesap yılı malî yıldır. Bu sermayenin işlemleri 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine taJbi 
değildir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. SonaU.su «. Sayısı : 1261) 
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Millî Eğitim 'Komisyonunun kabul ettiği metin ! Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

EK MADDE 2. — Mîllet Meclisince kabul 
edilen ek madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisince kabul 
edilen ek madde 3 aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisince kabul 
edilen ek madde 4 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 
ek 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»m< ..«.. 
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Toplantı : 8 i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/622 ; Cumhuriyet Senatosu 1/1004) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 852) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.4. 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8846 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, izmir iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «iktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katıbııası hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan 17 . 2 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 852) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitini Komisyonu 25 . 4 . 1969 

Esas No. : 1/1004 
Karar No. : 31 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında 
Ege Üniversitesine katılması hakkında kanım tasarısı, Millî Eğitim Bakanı, üniversite rektörü, 
akademi başkanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere olundu. 

Akademinin üniversite bünyesi içinde yer alması, her iki müessesenin menfaatleri, yakın çev
renin ihtiyaçları ve memleketin genel eğitim düzeni yönlerinden sağlıyacağı büyük faydaların 
yanısıra üniversite, akademi ile bir sosyal bilimler bölümüne sahibolacak, akademi de üniversi
tenin cüz'i olarak bilimsel özerkliğinin yanında muhtar bir müessesenin içinde ilmî inkişafı için 
daha müsait bir ortama kavuşacaktır. 
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Yukarda kısaca ifade olunan olumlu yönleriyle tasarı, Komisyonumuzca de benimsenmiş ve 
Millet Meclisi metni bağlı cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Başkan 
Ankarıa 
T. Cebe 

Bingöl 
A. H. Yurtsever 

Bu raporda sözcü 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Konya 
M. Varışlı 

Cumhurbaşkanınca S. 
H. Dener 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Sivas 
H. Öztürk 

Ü. Cu Lmhurbaşkanın 
0. Köksaı 

Kayseri 
S. Turan 

Bütçe ve Plân Koalisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 143 
Karar No. : 1/1004 

25 . 4 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 . 4 . 1969 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oy ile kabul ©dilen, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzun 
25 Nisan 1969 tarihli 33 ncü' Birleşiminde, ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, 7334 sayılı Kanuna tabi İzmir İktisadi ve 'Ticari İlimler Akademisinin, Akademi için
de mevcut enstitülerle birlikte, 4936 sayılı Kanun hükümlerine göre yönetilmek üzere «İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılmasını öngörmektedir. 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Ege Üniversitesi içinde yer alması, öteden beri 
Ege Bölgesinin ilim ve eğitim çevrelerinde üzerinde önemle durulan bir konu olmuş, ayrıca idari 
kuruluşlar ve kamu oyu böyle bir katılmanın gerçekleşmesi isteğini göstermişlerdir. 

Bir bölge isteği haline gelen katılmanın, her iki müessesenin menfaatleri, yakın çevrenin ihti
yaçları ve memletktin genel eğitim düzeni yönlerinden faydalar sağlıyacağı bir vakıadır. Filha
kika, Üniversite, Akademi ile bir -sosyal bilimler bölümüne sahibolacak; Akademi de, Üniversite
nin bir cüz'i olarak bilimsel özerkliğinin yanında, idari ve malî otononomisine ve daha etkili ve ve
rimli bir eğitim ve araştırma ortamına kavuşmuş olacaktır. Bölümleri artmış üniversite ile güçlen
miş akademinin mütecanis bir düzen içinde ahenkli bir programa göre ayarlanmış ortak çalışma
ları, bu müesseselerin hizmet imkânlarını artıracak ve geliştirecek, bundan memleket eğitimi 
yararlanacaktır. Böylelikle, aynı şehirde, aynı veya benzeri fonksiyonları gören ayrı statülere 
bağlı iki yüksek öğretim müessesesi bulunmasının mahzurları da önlenmiş olacaktır. 

Esasen Akademiler, özellikle 7334 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üniversitelere 
paralel bir düzen içinde leğitim ve araştırma yapmışlardır. 7334 sayılı Kanun ve buna dayanılarak 
çıkarılan yönetmelikler, üniversiteler mevzuatı örnek alınarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ay-
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rica, akademilerde, asistanlık sınav ve süreleri, doktora kurları, tez ve sınavları, doçentlik tez, 
kollokyum, tebliğ ve deneme dersleri, tamamiyle üniversitelerde uygulanmakta olan usullere göre 
yürütülmüş bulunmaktadır. Bugün akademilerde, izlenmekte olan eğitim ve araştırma metotlariyle, 
mevcut ve kurulmakta olan enstitülerle, bir üniversite fakültesinin fonksiyonu yerine getirilmek
tedir. 

Arz edilen gerekçeler muvacehesinde; İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin, «İktisadi 
ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı altında Ege Üniversitesine katılmasını öngören tasarı, sağlıyacağı 
ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar dikkate alınarak Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş 
ve benimsenmiştir. 

I I - Eğitim ve öğretim alanında önemli hizmetler yaparak faaliyette bulunan diğer İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademilerinin de; daha verimli ve etkili bir fonksiyona kavuşturulmalarını sağla
mak üzere, fakülte haline getirilmeleri konusunun öncelikle ele alınması ve bu müesseselerin hizmet 
imkânlarının artırılması Komisyonumuzca temenni edilmiş ve bu hususun rapora derci kararlaştı
rılmıştır. 

I I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
IV - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 
G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Sakarya Balıkesir Cumhurbaşkanınca S. Ür 

Y. Köker O. Salihoğlu C. înkaya R. tiner 

Aydın İstanbul Manisa Niğde 
1. C. Ege H. Berkol O. Karaosmanoğlu K. Baykan 

Ordu Uşak Yozgat 
$. Koksal M. F. Atayurt 1. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin «İktisadi ve Ti
cari Bilimler Fakültesi» adı ol
unda Ege Üniversitesine katıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı 
Kanuna bağlı izmir iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisi, Aka
demi içinde kurduğu enstitü
lerle birlikte, 4936 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yönetil
mek üzere mevcut bina ve te
sisleri ile «iktisadi ve Ticari 
Bilimler Fakültesi» adı altında 
Ege Üniversitesine katılmıştır. 

MADDE 2. — Ege Üniversi
tesi kuruluş kadroları hakkın
daki 6953 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellere iktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi başlığı altın
da ilişik I ve II sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — 7334 sayılı Ka
nuna ekli 3 ve 4 sayılı cetvel
lerden bu kanuna ilişik III sa
yılı cetveldeki kadrolar kaldı
rılmıştır. 

MADDE 4. — Ege Üniversi
tesi iktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesinde ek görev sure
tiyle çalıştırılacak üniversite 
öğretim üye ve yardımcıları 
ile, bu fakülte öğretim üye ve 
yardımcılarının alacakları ek 
görevler dolayısiyle, almakta 
oldukları üniversite tazminat
larına halel gelmez ve bu ek 
görev hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi uygulan
maz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarih
te izmir iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi profesörü, 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin «İktisadi ve Ti
cari Bilimler Fakültesi» adı al
tında Ege Üniversitesine katıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 1 aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin «İktisadi ve Ti
cari Bilimler Fakültesi» adı al
tında Ege Üniversitesine katıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1262) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

doçenti ve asistanı unvanını 
haiz olanların bu hakları sak
lıdır. Kendileri üniversiteler 
Kanunundaki profesör, doçent 
ve asistanların yetki ve hakları 
ile görevlerine devam ederler. 
Yeniden tâyinlerine lüzum ol
mayıp aylık ve ücretlerinin 
ödenmesine devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girmesin
den önce iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademileri kanun ve 
yönetmelikleri gereğince do
çentlik tezleri kabul edilen 
adayların kollokyum imtihan
ları ile deneme dersleri 7334 
sayılı Kanun ve bu kanun uya
rınca düzenlenmiş yönetmelik
lere göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Aka
demi öğretim görevlisi sıfatı ile 
ders verenler hakkında Üniver
siteler Kanununun 34 ncü mad
desi; 

Yabancı dil öğretmenleri hak
kında aynı kanunun 35 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 
Bunlar yeni bir tâyine lüzum 
olmaksızın, görevlerine devam 
ederler. Aylık ve ücretlerini 
üniversite öğretim görevlisi ve 
üniversite okutmanı sıfatiyle 
üniversite kadrosundan alırlar. 

Bu maddede sayılanların dı
şında kalan memur ve hizmet
lilerden aylıkları ve kadro un
vanları değişmiyenlerin yeni
den tâyinlerine lüzum olmayıp 
aylıkları ve ücretleri verilmeye 
devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu 
kanunla Ege Üniversitesine ka
tılan iktisadi ve Ticari Bilim
ler Fakültesinin 4936 sayılı Ka
nun gereğince seçeceği organ-

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 2 aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 3 aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 4 aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisi metninin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mil
let Meclisi metninin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

lann seçimi bu kanunun yayı
mını taMbeden 7 gün içinde 
yapılır. Seçim yapılıncaya ka
dar bu kanunun yayımından 
önce Akademi Reisliği vazife
sini yapan görevine devam 
eder. Bu öğretim üyesi dekan 
seçilmediği ve öğretim göre
vinde bulunduğu takdirde 4936 
sayılı Kanunun 7 nci madde
sinde sözü geçen önceki dekan 
sıfatiyle fakültenin yönetim 
kuruluna girer. 

GEÇİCİ MADDE 5. — ikti
sadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesinin lisans, doktora ve ya
yın yönetmelikleri bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden en çok 
üç ay içinde hazırlanır. Yeni 
yönetmelikler hazırlanıncaya 
kadar 7334 sayılı Kanun uya
rınca düzenlenmiş yönetmelik
ler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu 
kanunun yürürlüğe girmesini 
takibeden bütçe yılı başına ka
dar izmir iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisinin bu kanu
nun yayımı tarihindeki aylıklı 
ve ücretli kadroları ile ek gö
rev kadrolarının uygulanması
na ve ihtiyaçlarının yürürlük
te olan Bütçe Kanununun Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmındaki 
ödeneklerle karşılanmasına de
vam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Ekli 
IV sayılı cetvelde yazılı kad
rolar 1969 malî yılında kulla
nılmazlar. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 5. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 5 aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 6 aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici madde 7 aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Senatosu (S. Sayısı : 1262) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 5. — Mil
let Meclisi metninin geçici 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Mil
let Meclisi metninin geçici 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Mil
let Meclisi metninin geçici 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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D. Görevin çeşidi 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

(III) SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık -, D. G-örevin çeşidi 

a) Öğretim üyeleri 
Ordinaryüs Profesör 
Profesör 

,6 Doçent 
7 » 

b) Öğretim yardımcıları 
8 Asistan 
9 » 

1 
2 
4 
5 
6 
8 
5 
5 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

700 
600 

10 Asistan 
11 » 

c) İdareciler 
7 'Kalem Şefi 
8 Sayman 
9 Ayniyat Saymanı 

10 Kâtip 
11 » 
12 » 

Beis 
» Yardımcısı 
» » 

Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

Sayı Aylık 

500 
450 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
400 
300 
250 
300 
250 

iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 

(IV) SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 
8 
9 
0 

Asistan 
» 
» 
» 

Öğretim yardımcıları 
5 
8 

12 
17 

800 
700 
600 
500 

42 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1262) 



). 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
0 

iktisadi ve 

(I) 

Görevin çeşidi Sayı 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

6) 
Asfettn 

» 
» 
» 

a) Öğretim üyeleri 
2 
4 
6 
6 

10 
4 
6 
8 

10 
Öğretim yardımcıları 

10 
15 
25 
34 

— i $ — 

Ticari Bilimler Fakültesi 

SAYILI 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

CETVEL 

D. 

5 
6 
7 

4 
5 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
12 

Görevin çeşidi 

Okutman 
» 
» 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Fakülte Sekreter Yardımcısı 
Kütüphane Müdürü 
Büro Şefi 
Ayniyat ve Lev. Memuru 
Memur 

» 
» 

Mutemet 
Memur 

Sayı 

2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
8 

Aylık 

1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
700 
600 
500 
450 
400 
400 

Dekan 

(II) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

210 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

Millet Meclisi metnine bağlı (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

(I) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (I) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(II) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı (II) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(III) SAYILI CETVEL 
Millet Meciısıi ımetniaııe bağı (III) sayılı cetvel aynen kabul iedilmiştir. 

(IV) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnline bağlı (IV) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

| * ı ^ » > * -
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1/519; Cumhuriyet Senatosu 1/1001) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 834) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 4 . 1969 
Sayı : 6469 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 4 . 1969 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, istanbul Teknik üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7 . 4 . 1969 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 834) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim Komisyonu 18 . 4 . 1969 

Esas No. : 1/1001 
Karar No. : 29 

Cumhuriyet Senatosu Başıkanlığıma 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı,) ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunun 26 Ekim 1960 tarihli kararı ile Üniversiteler Kanunu
nun 2 nci madde hükümlerine göre, kurulmuş bulunan «İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Ener
j i Enstitüsü» o tarihten bugüne dek kadrosuz olarak çalışmıştır. 

Üniversitenin eğitim potansiyelinden yararlanarak Nükleer Enerji Enstitüsünün daha geniş bir 
kadro ile, müstakillen ve tam zamanlı (Full - Time) çalışmasını sağlamak ve kalkınma plânının öngör
düğü teknik eleman yetiştirmek amacına matuf kanun tasarısı, Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ve Millet Meclisi metni bağlı cetvelleri ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Tabiî Üye Tunceli Bolu 
T. Cebe M. Özgüneş A. Bora A. Yilmaztürk 

Kastamonu Kırklareli Konya Sivas 
M. Çamlıca A. Alkan M. Varışlı H. Öztürk 

İmzada bulunamadı. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 1/1001 

Karar No. 144 

25 . 4 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Me&Üisıinin 7 . 4 . 1969 tarihli 75 nci Bileşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek-
işani oy 'ile kabul edilen, İsltanlbull Teknik Üniversitesi Ikuruluş (kadroları Kanununa ek kanun t a 
sarısı Komisyonumuzun 25 Nisaln 1969 tarihlü 33 ncü Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İstanbul Teknjilk Üniversitesinde açıllain Nükleer Enerji Enstitüsüne, gerekli öğre
tim üyesıi öğretim yardımcısı ve memur kadrolarının verilmesini öngörmektedir. 

İstanbul Teknik Ündversıitesü Senatosunun 26 Ekim 1960 tarfihli kararı ile, 4936 sayılı Üniver-
şilteler Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre 'kurulmuş bulunan Nükleer Enerji Enstitüsü, 
o tarihten beri (kadrosuz olarak çalışmakta; ve faaliyetlerini, üniversitenin (ilgili (kürsülerinin bu 
iş için ikısımen görevlendirdikleri, bu ilâve vazifeyi ücretsiz olarak görmeyi ıkaibul eden öğretim 
üyeleri ve dışardan temin ettiği uzmanlarla yürütmektedir. 

Devlete fazlıa imali (külfet yüklemeden geçirilen bir deneme safhası olarak kabul edilebilecek 
olan bu sürede Nükleer Enerji Enstitüsünün çalışmaları başarılı olmuş; ensltitü, üniversite üstü 
nükleer ımıübendislik öğretimi ile, bu >alanda uzmanlar yetiştirmiş, araştırmaları ve neşriyatı ile 
teni'ayüz etmiş ve bilhassa, nlüikleer enerjinin memleket kalkınmasında faydalı olmasını sağlıya--
calk nitelikteki etüt ve incelemeleri ile önemli hizmetler görmüştür. 

Dünyada hızla gelişmekte olan bu yeni teknoloji alanımda ımemleketlimlizin lilllerilemesine yardım-
cı olmak ve (istenilen formasyonu haiz uzmanlar yetiştiranek üzere, nükleer bilim ve toknüktıe 
araştırma, inceleme ve geliiıştirme hizmetlerini yapmak aınıaciyle; İstanbul Telknük Üniiverısitesi Nük
leer Enerji Enstitüsünün tüzel kişüliği haiz, full - time 'olarak çalışacak kadrolu bir teşekkül haline 
getirilmesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edlijlimiş ve tasarı benlimsenmiştiir. 

I I - Millet Meclisince (kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ncü ımalddeler ilişik cetvellerle birlikte Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Grene! Kurulun tasviplerine iarz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkam 
Ankara 

Y. Köker 

Aydın 
1. C. Ege 

Ordu 
§. Koksal 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

istanbul 
H. Berkol 

M. 

Kâtip 
Balıkesir 
C. İnhaya 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Uşak 
F* Atayurt 

Cuımhurbaşkanmea S. Ü.. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Üner 
Niğde 

K. Bayhan 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1263) 



— 3 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kurulup kadroları Kanununa, ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13.6.1946 tarih 
ve 4936 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine dayanılarak İstan
bul Teknik Üniversitesinde açı
lan Nükleer Enerji Enstitüsüne 
ait ilişik (1) ve (2) sayılı cet
vellerde gösterilen kadrolar 
7.7.1948 tarih ve 5246 sayılı 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa 
bağlı (1) ve (2) sayıflı cetvel
lere «Nükleer Enerji Enstitü
sü» başlığı altında eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

CETVELLER 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Görevin aidi Sayı Aylık 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

7 
8 
9 
0 

5 
7 
8 

Nükleer Enerji Enstitüsü 
a 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) 
AsMan 

» 
» 
» 

\) Öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 
E'n'stlitü Sekreteri 
Kütüphaneci 
[Büro Şefi 

2 
2 
1 
4 
2 
2 

3 
4 
2 
2 

1 
1 
1 

- • 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

1 100 
800 
700 

(2) SAYILI CETVEL 

Görevin adı Sayı Ücret 

Enstitü Müdürü 1 210 

(Bütçe ve Pim, Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Mecliisi metnine bağlı (1) sayılı cötvel aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metniine bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

•»>- a^b-tfi^l 
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