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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yurt dışına giden Devlet Bakanı - Başbakan 

Yardımcısı Nizametin Erkmen'e, Devlet Bakanı 
İsmail Hakkı Tekmel'in; 

Yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Sabahattin Özbek'e, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Fethi Çelikbaş'm ve, 

Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'na, Devlet 
Bakanı İlhan Öztrak'm vekillik etmelerinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhıırbaşkanlığı 
tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alp an'm, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 
üyeleğinden çekildiğine dair önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ve; 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısını görüşecek Karma Komisyona göste
rilen adaylar seçildiler. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifinin (S. 
S. : 273) öncelikle görüşülmesi onaylanıp, Ko
misyon raporu ret ve maddeleri kabul olunarak 
tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonu
cunda teklifin kabul olunduğu bildirildi. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetve
linde değişiklik yapılması hakkında kanun tek: 

lifinin (S. S. : 274) öncelikle görüşülmesi onay
lanıp, komisyon raporu reddolunarak, tümü 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra maddele
re geçilmesi reddolundu; tümü açık oya sunuldu, 
oyların ayırımı sonucunda teklifin reddolundu-
ğu bildirildi. 

Tasarı 
1. — Üniversite Personel kanunu tasarısı

nın Millet Meclisince kalbül olunan metni (M; 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında (S. S. : 
275); 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında (S. S. : 
276) kanun tekliflerinin ve, 

1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) 
cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesine 
bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarı
sının (S. S. : 277) öncelikle görüşülmeleri onay
lanarak, maddeleri kabul olundu ve tümleri 
açık oya sunuldu; oyların ayırımı sonucunda 
kabul olundukları bildirildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında (S. S. : 282); 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında (S. S. : 
283) kanun tasarılarının gelen kâğıtlardan gün
deme alınıp öncelikle görüşülmeleri onaylanarak 
maddeleri kabul olundu ve tümleri açık oya su
nuldu; oyların ayırımı sonucunda kabul olun
dukları bildirildi. 

Üniversiteler kanunu tasarısının (S. S. : 281) 
gelen kâğıtlardan gündeme alınıp öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylanarak maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Saat 20,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,00'da ara verildi. 

İkinci Oturum 
Üniversiteler kanunu tasarısının (S. S. : 281) 

maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
20 . 6 .1973 Çarşamba günü saat 15,00'te top

lanılmak üzere Birleşime (20 . 6 .1973) saat 
02,35'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet t!naldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Meclisi : 1/827; C. Senatosu : 1/209) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) (Müddet ; 5 gün). 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
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GELEN KÂC 

Tasanlar 

1. — Ege Üniversite kuruluş kadrolarına 
aüt 6953 sayılı Karnına ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/787; C. Senatosu 1/210) (MMî Eğitim ve 
Bütçe Vıe Plân komisyonlarına) (Müddet : 3'er 
gün) 

2. — 5247 sayılı Istaribul Üniversitesi kuru-
kış kadroları kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Mıeclisinee kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/817; C. Senatosu 1/211) (Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 
3'er gün) 

3. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/846; C. Senatosu 1/212) (Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 3'er gün) 

4. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü
nün kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabuıl •olunan metni (M. 
Meclisi 1/797; C. (Senatosu 1/213) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) (Müddet : 3 gün) 

5. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-

?LARA EK 

ni (M. Meclisi 1/231; C. İSenatosu 1/214) (İç
işleri Komisyonuna) (Müddet : 3 gün) 

6. — 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışan
larla çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkındaki kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/853; C. 
Senatosu 1/215) (Sosyal İşler Komisyonuna) 
(Müddet : 2 gün) 

7. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 'Salâhiyet 
Kanununda 'değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 1/629; C. iSenaltosu 1/21.6) Ana
yasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 
(Müddet : 3"er gün) 

Raporlar 
8. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ille- bu Kanuna 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karıma Komisyonu ra-
mru . (M. Meclisi 1/858; C. (Senatosu 1/217) 
(S Sayısı : 285) (Dağıtıma tarihi : 20.6.1973) 

9. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
^n-et'Ti cetvelde değişiklik yaplıması hakkında 
kı.nun tasarısı ve Bütçe Karma. Komisyonu 
^.T)nm. (M. Meclisi 1/860'; C. İSenatosu 1/219) 

S Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) 

10. — 1973 yılı Bütç^ Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/859; C. Senatosu 1/218) (S. 
.Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) 

«& •<••• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açüma &aıa';i : 15,00 

BAŞKAN : BasîkaııviekiSi Mehmet tiııaldı. 

KÂTİPLER : MSetaaS Çaımiıca (Kastanoıru), Mebrure Alssoley (istanbul) 

BAŞKAN — 75 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzake rele re basili yo ruz. 

IV. -H. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Üniversiteler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu MUM Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/622; 
C. Senatosu : 1/203) (S. Sayısı : 281) (1) 

BAŞKAN — Üniversiteler kanun tasarısının 
müzakeresine kaldığımız yerden devanı ediyo
ruz. 

43 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yedinci Bölüm 

Yeni üniversite ve fakültelerin kurulmıası ve 
İlk tâyinler 

Madde 43. — Yeni üniversiteler ve fakülte
ler yüksek öğretim pilânilaması çerçevesi içinde 
kurulabilir. 

Üniversiteler ve bir üniversiteye bağlı olma
yarak açılacak fakülteler, kuruluş kanunların
da aksine hüküm bulunmadıkça, bu kanun esas
larına g'öre kurulur. 

Bir üniversite içinde yeniden fakülte, yük
sek okul ve okul açrlm-ası, fakültelerin veya 
okulların birleştirilmesi, ya ela kaldırılması 'se
natoların teklifi ve Millî Eğitim Bakanının 
©namı ile yapılır. 

Üniversite ve fakülteler, kendilerine bağlı 
•olmak üzere, yeni enstitüler, bilim, araştırma, 
öğretim ve yayım kurumları acımaya yetkilidir
ler Bunların yönetim şekilleri bağlı oldukları 
üniversite veya fakü'lteleree belirtilir. 

Bu madde uyarınca (açılacak fakülte, yük
sek okul, okul, enstitü ve kurum!ardan yeni 
ödenek ve -kadro alınmasını gerektirenler için 
genel usullere uvulur. 

fi) 281 S. Sayılı hasmayazı 19 . 6 . 197c 
tarihli 74 MÜ Birleşim tutanağına ejclidir. 
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Bir üniversite içinde açılacak yeni fakülte
lerin kuruluşunda istekleri ile görevlendirilecek 
'öğretim üyeleri senatoların, yeni bir üniversite
nin veya bir üniversiteye bağlı olmayarak açı
lacak fakültelerin kuruluşlarında istekleri ile 
ilk görevlendirecek öğretim üyeleri, Yüksek 
Öğretim Kurulunun talebi ve Üniversitelerarası 
Kurulun seçimi ile tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeni üniversite ve fakültelerini faaliyete 
geçmesi 

Madde 44. — Biri profesör olmak üzere icn 
az yedi öğretim üyesi en az iki yıl için: görev
lendirilmiş bulunmadıkça bir fakültenin kuru
lusu tamamlanmış sayılmaz ve o fakülte faali
yete geçemez. 

îki fakülte faaliyete geçmedikçe bir üniver
site kuruluşunu tamamlamış olmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin 
organları 

Madde 45. — Kuruluşunu tamamlamış fa
kültelerin dekan ve yönetim kurulları, aylıklı 
ve görevli bütün öğretini üyelerinden kurulu 
fakülte kurulunca seçilir. îlk yönetim kurulu, 
dekanın başkanlığında, yedi öğrettim, üyesinden 
kurulur. 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin 
dekanları rektörlere, yönetim kurulları üniver
site yönetim kurullarına, fakülte kurulları se
natolara bu kanunla verilmiş görevleri kendi 
fakülteleri için yaparlar. 
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Fakülte kurulunda en az beş profesörü bu
lunmayan faikültelerle bir üniversiteye bağlı 
olmayan fakültelerde profesörlüğe yükseltilme 
işlemleri üniversitelerarası .kurulun görevlendi
receği üniversite ve faküteleree 'müştereken yü
rütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul 'edenler... Etmeyenler... Kabul 'edil
miştir. 

Öğretim üyesi yardımı 
Madde 46. — Yeni üniversite ve fakültele

rin ' çeşitli bilim dallarındaki öğretim üyesi ih
tiyacı, Üniversitelerarası Kurulun her yılın Ni
san ayı toplantısında ileriki yıl için tespit edilir. 

İhtiyaç duyulan öğretim üyelerinin bilim 
dalı ve adet itibariyle İstanbul, Ankara ve İz
mir'de kurulu üniversitelerden veya gelişmiş 
diğer üniversitelerden hangi oranda karşılana
cağı da kararda belirtilir. Bu kararlar uyarınca 
üniversitelerden sağlanacak öğretim üyeleri, il
gili fakülte kurulunun görüşü alınarak aşağı
daki esaslara göre, iki sömestr için Senatoca 
seçilir. Şu kadar ki, yılda bir yarı yıl okutu
lan dersler için görevlendirme ayrı yıllarda ol
mak üzere birer sömestrdir. 

Bir öğretim üyesinin görevlendirilebiliri esi 
için bağlı bulunduğu fakültede söz konusu bi
lim dalında birden çok öğretini üyesinin bulun
ması ve geri kalan öğretim üyelerine düşecek 
ders, seminer ve uygulamalı çalışma yükünün 
her öğretim üyesi için haftada Üniversitelerara
sı Kurulca tespit edilecek saati aşmaması şart
tır. 

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

Yukarıda, belirtilen tarzda yeni kurulan 
üniversite ve fakültelerde görev ifa etmiş öğre
tim üyeleri aradan yedi yıl geçmedikçe ve sıra 
tamamlanmış olmadıkça arzusu dışında yeniden 
görevlendirilemez. 

Üniversite öğretim üyelerinden herhangi bi
rini, muvafakati alınmak şartiyle ilgili fakülte 
kurullarının teklif ve kararlariyle başka üni
versitelerin veya fakültelerin öğretim ve yöne
tim, hizmetlerinde üç yılı aşmamak üzere kendi 
kadrolarıyle naklen görevlendirmeye üniversi
te senatoları yetkilidir. Bu şekilde görevlendir

me, yeni kurulacak üniversiteler için ikinci fık
rada öngörülen ihtiyacı karşılamak üzere ya
pıldığı takdirde, görevlendirilenler aradan 12 
yıl geçmedikçe istekleri dışında yeniden görev
lendirilemezler. 

Mahrumiyet bölgelerinde öğretim yapan 
yerleşik kadrolu öğretim üyeleri de, istekleri 
halinde, aynı şartlar içerisinde gelişmiş üniver
sitelerde çalışmak üzere rotasyona tabi tutulur
lar. 

Yeni üniversite veya fakültelere öğretim gö
revlisi tayini veya 40 ncı madde uyarınca ders
le görevlendirme imkânları saklıdır. 

Hükümetin teklifi ve Senatonun kararı ile 
ihtiyaç duyulan hallerde, üniversite öğretim 
üyeleri her türlü hakları saklı kalmak ve üni
versitedeki özlük haklarından da faydalanmak 
kaydiyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve ben
zeri kuruluşlarda veya bakanlıklarda geçici sü-
ve ile görevlendiril eh ilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi 
yetiştirilmesi : 

Madde 47. — Yeni kurulacak üniversiteler 
için öğretim üyesi yetiştirmek üzere mevcut 
üniversitelere ek kadrolar tahsis edilir. Bu kad
roların kullanılması ile ilgili esaslar, üniversite
lerarası kurul tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikle belirtilir. Bu kadrolara atanan dok
tora ve tıpta uzmanlık öğrencileri doktora yap
tıktan veya tıpta uzmanlık yetkisi aldıktan 
sonra kadrolarıyle birlikte ilgili bulundukları 
yeni üniversiteye nakledilirler ve Üniversiteler
arası Kurul müsaade etmedikçe yetiştirildikleri 
üniversitede geçirdikleri sürenin iki katı süre 
ile bağlı oldukları üniversitede çalışmadıkça 
başka bir üniversitede görev alamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği : 
Madde 48. — Yeni üniversite veya fakülte

lerde kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 
46 ncı madde uyarınca en az iki sömestr veya 
avrı avrı birer sömestr kadrova bağlı olmaksızın 
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sürekli görev ifa edenlere verilecek «Kuruluş j 
ve Gelişme güçlüğü ödemeği» ile tıp fakültele
rinde görev alan öğretim üye ve yardımcıları
na, bütün yıl devam eden hastane ve enstitü | 
hizmetleri için verilecek «Hizmet ödeneği» 
Üniversiteler Personel Kanunu ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Memurlar ve görevliler j 

Rektörlük ve fakülte örgütleri i 
i 

Madde 49. — Her üniversitede rektörün : 
emrinde ve üniversite yönetim örgütünün ba- j 
şında bir genel sekreter ile hizmetlerin ge- j 
rekli kıldığı müdürler, hukuk müşavirleri ve j 
(bunların maiyetlerinde büro ve iç hizmet iş- [ 
lerini yapmak üzere memurlar ve diğer gö- j 
revüler (bulunur. 

Üniversite ve fakültelerin hukuk müşavir
leri ve avukatları ile hukuk servisinde çalı- | 
şan diğer personeli, mahkemelerle icra daire
lerince hükmolunup tahsil olunan avukat- j 
lık ücretinden 10 . 2 . 1929 gün ve' 1389 sayılı j 
Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu- i 
nunuın, 2 numaralı Kanun hükmünde Karar-
name ile değişik 146 ncı maddesi hükümleri i 
çerçevesinde yararlanırlar. 

Bu personel arasındaki iş bölümü, rektörün ! 
onayından sonra uygulanmak üzere genel sek- ! 
retelerce yapılır. Saymanlık, özlük işleri, yazı 
işleri ve kitaplık müdürlükleri dışında yeni 
müdürlükler üniversite yönetim kurulunun tek- i 
lifi ve senatonun uygun kararı ile genel hü- j 
kümlere göre {kurulabilir. I 

Her fakültede dekanın emrinde ve fakülte 
yönetim örgütünün başında bir fakülte sek- j 
reteri ve maiyetinde büro ve iç hizmet iş- i 
lerini yapmak üzere gereği kadar memur ve di- i 
ğer görevliler bulunur. Bunlar arasındaki iş 
bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak 
üzere fakülte sekreterlerinee yapdır. j 

Bir üniversiteye bağlı olmayan fakülte- i 
lerle, Bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu 
şehir dışında kurulan fakültelerde bir hukuk j 
müşavirliği ile hesap ve muhasebe işleri bü- j 
rosu bulunur. ! 
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Üniversiteler genel hükümlere göre Söz
leşme ile personel çalıştırabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Rektörlük ve Fakülte personelinin tayinleri 
Madde 50. — Üniversite Genel Sekreteri ile 

müdürler, Üniversite Yönetim Kurulunun tek
lifi üzerine relktör tarafından tayin olunurlar. 
Üniversite Genel Sekreteri ile fakülte sek
reterlerinin yüksek öğrenim diplomasına sa-
hibolmaları şarttır. Özel meslek bilgisine ve ih
tisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, söz
leşmeli teknik personel kullanabilirler. Bu gö
revlendirme, rektör veya dejkan tarafından ya
pılır. 

Saymanlık müdür ve memurları Maliye Ba
kanlığınca tayin olunurlar. 

Aylıklı memurların tayinleri fakültelerde 
dekanların, üniversite merkez örgütünde ge
nel sekreterin teklifi üzerine rektör tarafın
dan yapılır. 

Yardımcı hizmetler sınıfına girenlerden rek
törlüğe bağlı olanları, genel sekreterin inhası üze
rine rektör, fakültelere bağlı olanları fakülte 
sekreterinin teklifi üzerine dekan tayin eder. 

Memurların atanmasına ilişik olarak üni
versitelerin kendi kanunlarında mevcut bulu
nan ve bu madde ile bağdaşmayan özel hü
kümler saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Özlük hakları 
Madde 51. -— Üniversite ve fakültelerle 

bunlara bağlı kurumlarda çalışan memur ve 
diğer görevliler hakkında bu kanun ile belir
tilen hükümler dışında aksine hüküm bulun
madıkça genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Öğretim ve öğrenciler 

Üniversitelere giriş Üniversite öğrenciliği 

Madde 52. — Üniversitelere giriş, insaıı-
gücü plânlaması, üniversitelerin kapasiteleri, 
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öğrencilerin yetenekleri ve Yüksek Öğretim 
Kurulunun önerileri dikkate alınmak suretiyle 
Üniversitelerarası Kurulca düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık jkollarında bir mes
lek ve diploma sahibi olmak için üniversite 
kurumlarından birinde, öğretim ve iSmav 
Yönetmelikleri uyarınca kesin kayıt işlemini 
tamamlayarak veya kaydını yenileyerek öğre
nim yapanlar üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uz
manlık çalışması yapanlara doktora veya uz-
tnanhlk öğrencisi denir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kalbul edilmiştir. 

Öğretim 
Madde 53. — Üniversitelerde, fakülte ve 

diğer kurumlarda, bu kuruluşların özellikle ve 
ihtiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel 
•bilimler, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve 
doktora düzeylerinde yapılacak öğretim ve 
verilecek 'diplomalar, üniversite veya fakülte 
kurullarınca hazırlanan öğretim plânına ve 
bu plândaki sıra ve şartlara göre öğretim ve 
sınav yönetmeliklerinde düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim 
yapan farklı üniversiteler kuruluşlar arasın
da yatay ve dikey geçişlerin ne yolda yapıla
cağı, üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu 
kuruluşlar arasında öğrenci dağılımı denge
siyle sosyal şartlar gözönünde tutularak üni
versitelerarası kurulca düzenlenir. 

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim 
yapan farklı üniversiteler kuruluşlarda öğre
tim, metot, kapsam ve öğretim süresi bakımın
dan benzerlijkler olması ve böyle öğrenimden 
sonra kazanılan unvanların aynı veya kazanı
lan hakların eşdeğer olması hususu üniver
sitelerarası kurulca düzenleıııir. 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim yapanlar, 
32 nci maddenin 1 nci fıkrası ile doktora ve 
tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara sağla
nanı haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kalbul 'edilmiştir. 

Öğrenim süresi 
Madde 54. —• Bir öğrenci kural olarak, üni

versite içerisindeki öğrenimi, içinde bulun

duğu öğretim kademesi için öngörülen nor
mal öğretim süresinin en fazla yarısı jkadar 
ek bir süre içerisinde bitirmekle yükümlüdür. 
Bu süre içerisinde öğrenimlerini ilgili yönetme
liklerin belirttikleri meşru ve makbul bir se
bep olmaksızın, tamamlayamayan veya ta-
mamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin ün i 
versite ile ilişkileri kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde ka-
{bul edilmiştir. 

Öğrencilere yardım 
Madde 55. — Üniversite senatoları, bütçe

leri ödeneğinden lisans, lisans üstü ve dok
tora veya uzmanlık öğrencilerine yapılacak 
her türlü yardımlarda uygulanacak esasları 
koymaya yekilidir. Senatoların bu konudaki 
kararları, üniversite, fakülte veya yüksek 
okul yönetim kurullarınca uygulanır. 

Devlet adına üniversitelerde yatılı veya 
•burslu olarak yetişitirileeek öğrencilerin sayı
ları ve genel şartlar dışında aranacak özel 
kabul şartları, üniversitelerin düşünceleri de 
almmalk suretiyle her yıl ilgili bakanlıklara 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında kararlaştırı
lır ve üniversitelere öğrenci yazılması başla
madan en az bir ay önce bildirilir. 

Yatılı veya burslu olarak Devletçe üni
versitelerde okutulan öğrenci] e rın va zılma, 
lâboratuvar, tastikname, sınav, diploma ve 
sair harç ve ücretleri ilgili bakanlıklar veya 
idarelerce ödenir. 

Burslar, öğretim kurumlarının kapasiteleri 
ve kalkınma planları hedefleri dikkate alına
rak Yülksek Öğretim Kurulu tarafından, den
geli bir şekilde dağıtılır. 

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

Sosyal hizmetler : 
Madde 56. —• Üniversiteler, Yüksek öğre

tim Kurulunun yapacağı plân ve programlar 
uyarımca, öğrencilerinin beden ve ruh sağlığı
nın korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve 
boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihti
yaçlarını karşılamak ve bu amaçla, ilgili kamu 
kuruluşları ile de işbirliği yapmak suretiyle, öğ
renci ve mezunlarına üniversite içinde ve dışın
da iş bulma servisleri kurmak ve çalışma şartla-
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rını düzenlemek, mediko - sosyal merkezler, yurt
lar, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, top
lantı ve sinema, tiyatro salonları, spor salon ve 
sahaları, kamp yerleri temin etmekle ve bunlar
dan öğrencilerinin en iyi şekilde yararlanmaları 
için gerekli tedbirleri almakla görevlidirler. 

Birden fazla üniversitenin bu alanlarda müş
terek plânlama ve malî yardımlaşma suretiyle 
ortak kuruluş meydana getirmeleri de mümkün
dü.-. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması: 
Madde 57. —'Öğretim üye ve yardımcıları

nın ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite
ler, fakülteler ve yüksek okullarca bastırılır ve 
öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla sa
tılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve tek
sirleri öğretim üye ve yardımcıları kendi hesap
larına bastıramazlar. Bu konuda uygulanacak 
esaslar ve ödenecek telif hakları üniversiteler
arası kurulca hazırlanacak ayrı bir yönetmelik
le belirtilir. 

İki yıl içinde üniversite ve öğretim bilimleri 
tarafından bastırılamayan kitapları öğretim 
üyeleri kendileri D astır albilir. Bu takdirde üni
versite yönetim kurulu kita'bm fiyatını, maliye
tinden aşağı olmamak üzere tespit eder. 

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

öğrencilerin yönetime katılmaları : 
Madde 58. — öğrencilerle ilgili konularda, 

gereken hallerde ve fakülte kurulu karar verdi
ği takdirde dinlemek: amacıyle bir öğrenci tem
silcisi seçilir. Temsilci fakülte yönetim kurulu
nun gözetimi altında, yılda bir kere fakülte öğ
rencilerinin en az % 60'mın iştirakiyle yapıla
cak seçimlerde gizli oyla ve bir yıl süre için, 
yedeği ile birlikte seçilir. 

Temsilci seçilebilmek için, ilgili Sınav Yönet
meliğine göre normal süre içinde sınavlarını ba
şarmış olmak, adlî veya inzibatî bir ceza almamış 
'bulunmak gerekir. Birinci sınıf öğrencileri tem
silci seçilemezler, 

Temsilciliği süresince, taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inziibatî 
bir ceza alan öğrenci temsilcisinin temsilcilikle 
ilişiği kesilir. 

Seçimlere ilişkin şikayetler ilgili fakültenin 
yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara bağ-
lann'. 

Öğrenci temsilcisinin seçimleri ile ilgili diğer 
hususlar bir yönetmelikte belirtilir. Üniversite
ye veya bir fakülteye 'bağlı yüksek okul kurul
larına öğrenci temsilcisinin katılması yukarıda
ki esaslar dahilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

ONUNCU BÖIiÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

Uygulanacak hükümler : 

Madde. 59. — Öğretim üye ve yardımcıları 
ile üniversite veya fakültelere bağlı olarak ku
rulan öğretim ve araştırma kurumlarında öğre
tim ve araştırma görevi alanların ve memurların 
disiplin işlerinde bu kanun ve Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri, öğrencilerin disiplin işlerin
de bu kanun ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 

öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına 
verilecek disiplin cezaları : 

Madde 60. — Üniversite öğretim üyelerinden 
ve öğretim yardımcılarından bu kanun gereğin
ce yükümlü oldukları ödevleri uygun yolda ye
rine getirmeyenlere veya mesle'k vakar ve hay
siyetine uymayan hareketlerde bulunanlara aşa
ğıdaki disiplin cezalarından biri verilir : 

a)' Uyarma: Gür evde daha dikkatli davra-
nılması gerektiğini bildirmektir. 

ib) Kusur bildirme : Görevde ve davranış
ta kusurlu sayılmaktır. 

c) Kürsü veya bölüm başkanlığından uzak
laştırma : Öğretim üyesini kürsü veya bölüm 
başkanlığından ayırmaktır. 

ç)! Kısa süreli durdurma : Bulunulan kade
me ve derecede ilerlemenin altı ay durdurulma
sıdır. 

&)ı Uzun süreli durdurma : Bulunulan ka
deme ve derecede ilerlemenin bir, hirbuçulk veya 
iki yıl durdurulmasıdır. 

e) Geçici olarak görevden çı'karma : Kad
rosu saklı kalmak suretiyle bir aydan altı aya 
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kadar aylıksız olarak geçici süre ile görevinden 
çıkarmaktır. 

f) Görevinden çekilmiş sayma : Görevle 
ilişkinin, istekle olmuşçasma kesilmesidir. 

g) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: 
Üniversite öğretim mesleğinden, bir daha alınma
mak üzere çıkarılmadır. Bu cezaya çarptırılan
lar akademik unvanlarını kullanamazlar. 

(Bu cezaların verileceği haller üniversiteler
arası kurulca yapılacak Disiplin Yönetmeliğin
de belirtilir. 

Ih)1 Her türlü öğrenim ve öğretim hak ve 
hürriyetlerini kötüye kullanarak; insan hak 
ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya dil, 
ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak; 
nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmak için her ne suretle olursa ol
sun gösteri, telkin ve propaganda yapan veya 
anarşik hareketlere katılan öğretim üye. ve yar
dımcıları haikkmda hareketlerinin takdir oluna
cak ağırlık derecesine göre yu'kardaki hükümler
den biri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye1?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir takrir var, tak-
'dim ediyorum.. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 00 ncı maddesinin (g) fıkrasının 

sonuna «Savunma hakkı veya yangı yolu açık
tır» cümlesinin eklenmesini saygılarımla öneri
rim. 

Sivas 
Hüseyin Özt-ürk 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRİK (Sivas) — Sayın Baş

kan, bu fıkradaki verilen ceza çok ağırdır. Yani 
tamamen meslekten çıkarma ve akademik unva
nı bir daha kullanmama gibi pek ağır ceza ver
miş. Gerçi, umumî hukuk prensipleri içinde, sa
vunma hakkı vardır; ama bu maddeye; «Böyle 
bir yolu açıktır ve savunma hakkı vardır» cüm
lesinin konması, hem hukuk prensipleri bakı
mından, hem de maddenin sonucu bakımından 
dalha isalbetli olur kanaatindeyim. 

Meselâ, bir öğretim üyesi iftiraya uğrayabi
lir; onun için bu imkânlar verilmelidir, diyo
rum. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk, ben önergenizi 
tetkik ettim; bu maddede ceza yok. Ceza, bura
da yönetmelikte belirtilir, diyor. Sonra, bu öner
genizde istediğiniz husus, sizin de söylediğiniz 
gibi zaten umumî hükümler içerisinde daima 
vardım 

Bendenize, haşiv olur gibi geliyor; isterseniz 
geri alın, isterseniz muameleye koyayım. O, 
mutlaka her yerde vardır; müdafaasız yargı ol
maz.. 

'HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, bu ifadeniz de tutanaklara bu şekilde geç

tiğine göre, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, efendim; teşekkür ede
rim, 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştii'. 

Disiplin soruşturmalarında usul : 
Madde 61. — Bir fakültenin öğretim üye ve 

yardımcılarını ilgilendiren işlerde dekan, birden 
fazla fakültenin öğretim üye ve yardımcılarını 
veya bir dekanı ya da rektörlüğe bağlı kuruluş
ları ilgilendiren işlerde, rektör, herhangi bir di
siplin suçu işlendiğini önerirse, gecikmeksizin 
işi başkanı bulunduğu yönetim kuruluna götü
rür. İlgili yönetim kurulu, suç haberinin açıkça 
asılsız olduğunu görürse, disiplin soruşturması 
yapılmasına yer olmadığına, aksi halde disiplin 
soruşturmasının yapılmasına karar verir ve bir 
veya birden fazla soruşturmacı seçer. 

Soruşturma sonunda yönetim kurulu, ya di
siplin cezasını gerektiren bir durum olmadığı
na, ya 60 ncı maddenin (a) veya (b) bentlerin
deki eezalaırdan birinin verilmesine, yahut diğer 
bentlerdeki cezalardan birinin Senatoya teklif 
edilmesine karar verir. Yönetim kurulu karar 
vermeden önce hakkında soruşturma yapılan 
kimseye savunma imkânı verir. Tanınan süre 
içinde sözlü veya yazılı savunma yapmayanlar 
bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

Yönetim Kurulunun tdklifi üzerine dosya 
kendisine gelen Senato, öğretim üyelerinden ku
rulu üç kişilik bir inceleme komisyonu seçer. 
Komisyon gerekli görürse ek soruşturma yapar 
ve Senatoca verilecek karar hakkındaki mütalâ
ası ile birlikte raporunu Senatoya sunar. 

Senato; ya disiplin cezasını gerektiren bir 
durum olmadığına, ya da 60 ncı maddede sayı-
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lan disiplin cezalarından birinin verilmesine ka
rar verir. 

'Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktiril-
meksizin yapılır ve karara bağlanır. Bu hususu 
sağlamaiktan soruşturmacı ve dekan veya rek
tör sorumludur. 

Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir ve 
uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

Rektör hakkında yapılan disiplin kovuştur
ması üniversite denetleme kurulunca tayin edi
lecek bir soruşturmacı tarafından yürütülür.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sual soracağım. 

BAŞKAN — Sual soracaksınız, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 

madde ile gecen 8 ııci madde arasında yetki te
dahülü olması kaçınılmaz. Hükümlerin yazılış 
şeklinden öyle anlaşılıyor. Her iki madde de 
hüküm altına alman hususlar, özellikle disiplin 
cezaları istenmesi, kovuşturma veya kovuştur
mama halinde yapılacak muameleleri kapsıyor. 

Böylece 8 nci maddedeki hükümler, yani üni
versite yönetim kurulu yetkileriyle, burada ya
zılan rektör ve diğer kurumların yetkileri teda
hül ediyor. Böyle bir durumun ceza takibatına 
uğrayacak kişiler üzerinde nasıl bir tesir yapa
cağı izahtan varestedir. 

Sayın Bakanın ve Komisyonun bu tedahül
leri önleyecek tedbirleri varsa söylemelerini ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Sual anlaşıldı mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Anlaşıldı efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — İkisinde de yetkili 
makamlardan istemek vardır; tedahül yoktur, 
aynıdır. 

BAŞKAN — Yani, tedahül yoktur diyorsu
nuz. İkisinde de yetkili makamlardan istemek 
hakkı vardır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN 
Yok. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarının 61 nci maddesinin son paragrafı
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımla öneririm. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

«Madde 61. — Son paragraf : Rektör hak
kında yapılan disiplin kovuşturması, üniversite 
senatosunca görevlendirilecek bir soruşturmacı 
tarafından yürütülür. Rektörün katılamayaca
ğı üniversitelerarası kurul tarafından bu soruş
turma sonucu karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bu maddedeki bu son fıkra, üniversitenin 
daha çok iç denetimi ile ilgili bir iş. Tasarının 
tümü üzerindeki konuşmamda da arz ettiğim 
gibi, Anayasa Mahkemesinin 4 Mayıs 1972 ta
rihli kararında belirtildiği üzere, «Üniversite 
mensupları ile ilgili disiplin işleri, üniversite
nin yönetimlerine ilişkin bir hususdur» denili
yor. Ayrıca bu, iç denetim olarak ifadelendiri
liyor. 

Şimdi, burada ise bunu üniversite denetim 
kurulu yürütecek. Üniversite denetim kurulu
nun yürütmesi demek, birkaç defa izah ettiği
miz gibi, tamamen üniversite dışındaki bir ku
rul, Hükümetin teşkil ettiği kurul demektir ve 
böylece üniversitenin iç denetimine Hükümet 
tamamen karışmış ve girmiş oluyor. Yani Baş
bakan, Millî Eğitim bakanı, Adalet bakanı, 
Plânlama Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunun 
seçeceği dekanlardan birisi... Millî Güvenlik 
Kurulu da Başbakana bağlı; gerçi seçme hakkı 
var veya yok; o, ayrı bir konu; geriye kalıyor 
üç tane eski rektör. Yani 5'i Hükümetten, 3'ü 
üniversitede çalışan eski rektörlerden oluyor. 

Böylece bu husus, Anayasanın buradaki be
lirttiği kararına uygun olmadığı için bu tekli
fimi yaptım ve teklifimde de ayrıca farklılıklar 
da var. Böyle bir durumda bu rektörün bunla
ra katılamayacağı konusu da var. Hayli fark
lı... 

Yalnız, bu verdiğimiz önergeler gerçeğe, 
esasa ve hukuka ne kadar da uygun olsalar; 
dün de Adalet Partisine mensup arkadaşlarımla 

— Başka söz isteyen sayın üye?.. 

— 2< 
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ve Hükümet kanadına mensup olan diğer arka
daşlarımla da görüştüm, gerçekler bıı kadar or
tadayken, bir kararlı gözüküyorlar; ille de bu 
böyle çıksın, diyorlar. Şimdi böyle bir durum
da bu kadar noksanlarla, yanlışlıklarla, yasa
lara uymayan yönleriyle çıkacak bir yasa, hem 
yüce Senatonun şimdiye kadarla eleştirilen bir 
fonksiyonu olmuyor, hem de bu kadar gerçek
lere rağmen bu şekilde çıkmasının daha önce 
alınmış bir kararın etkisi ile götürülmesi de ef
kârı umumiyede iyi bir netice, iyi bir etki bı
rakmayacaktır. Bu kanaatle istirham ediyoruz; 
Yani bu tasarı kanunlaştığında meseleleri he
men halledecek değil, onun için şu noksanlar 
gerçekten gösterildiği gibi düşünülür ve bu ve
rilen takrirlere iltifat edilirse çok isabetli ola
cağı kanaatmdayım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılıyorlar mı efendimi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. CENAP 
EG-E (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

İtiraz 
Madde 62. — Yönetim kurullarının disiplin 

kararlarına karşı ilgililerce senatoya, kararın 
bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde itiraz 
edilebilir. Senatoca verilen kararlar kesindir. 
Yargı yolu açıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Memurların disiplin işleri 
Madde 63. -—- Üniversite \e fakültelerle bun

lara bağlı kurumlarda görevli memurların di
siplin işlerinde soruşturma yaptırma yetkisi, 
fakültelerde dekanlara, rektörlükte rektörlere 
aittir. Bunlar hakkında Devlet Memurları 
Kanununun 125 nci maddesinin (a), (b), 
(e) bentlerinde yazılı cezalar, fakültelerde 
dekanlar, rektörlükte ve üniversiteye bağlı ku-
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rumlarda çalışanlar için rektörler tarafından; 
(§)> (d) ve (e) bentlerinde yazılı eczalar fakül
telerde yönetim kurulları, rektörlükte genel 
sekreterin başkanlığında üniversite personel iş
leri ve yazı işleri müdürlerinden kurulu (Me
murluk Disiplin Komisyonu) tarafından veri
lir. 

Bu cezalara karşı 15 gün içinde üniversite 
yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 

Fakülte sekreterleri ile üniversitedeki me
murların ve disiplin komisyonu üyelerinin di
siplin işlerinde soruşturma rektör tarafından 
yaptırılır. Bunlar hakkında, Devlet Memurları 
Kanununun 125 nci maddesinin (a), (b), (c) 
bentlerinde yazılı cezalar rektör tarafından; 
(ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalar üni
versite yönetim kurulu tarafından verilir. 

Rektör tarafından verilen cezalara karşı 15 
gün içinde üniversite yönetim kuruluna; üni
versite yönetim kurulu tarafından verilen ce
zalara karşı aynı süre içinde üniversite senato
suna itiraz edilebilir. 

Diğer hususlarda Devlet Memurları Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

Disiplin soruşturmasında hakkında soruştur
ma yapılan kimseye savunmasını yapma imkâ
nı verilir. Tanınan süre içinde sözlü veya yazılı 
savunma yapmayanlar bu haklarından vazgeç
miş sayılırlar. 

Disiplin soruşturması öncelikle ve geciktiril-
meksizin yapılır ve karara bağlanır. 

Disiplin cezalan yazı ile ilgiliye bildirilir ve 
uyarma cezası hariç kütüğe geçirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.,, Kabul edi-
miştir. 

Öğrencilerin disiplin işleri 
Madde 64. — Üniversite içinde veya dışında 

üniversite öğrencileri sıfatına, şeref ve haysiye
tine aykırı harekette bulunan; üniversitenin 
sükûn ve huzurunu ve çalışma düzenini bozan; 
üniversite mensuplarının şeref ve haysiyetine 
veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı 
davranışlarda bulunan öğrencilere; bu kanun 
ve «Üniversite öğrenci Disiplin Yönetmeliği» 
uyarınca : Uyarma, kınama, bir haftadan bir 
aya kadar üniversiteye devamdan men edilme, 
bir veya iki yan yıl iciıı üniversiteye devamdan 
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inen edilme veya üniversiteden çıkarma ceza
ları verilir. 

Bir fakülte binasında ve eklentilerinde ve
ya bir fakülteye tahsis edilmiş diğer yerlerde 
işlenen disiplin suçlarında kovuşturma yapma
ya o fakülte dekanı ve ceza vermeye o fakülte 
yönetim kurulu yetkilidir. Rektörlük binasında 
ve eklentilerinde doğrudan doğruya üniversite
lere bağlı kuruluşlara tahsis edilmiş yerlerde 
ve üniversitenin fakültelere tahsis edilmemiş 
yerlerinde, ya da üniversite dışında işlenen di
siplin suçları hakkında kovuşturma yapmaya 
rektör, ceza vermeye de üniversite yönetim ku
rulu yetkilidir. 

Kovuşturma ile. yetkili dekan veya rektör, 
bir veya birkaç soruşturmacıya soruşturma yap
tırarak sonucunu ilgili yönetim kuruluna ha
vale eder. 

Rektör veya dekan, doğrudan doğruya uyar
ma cezası verrne ve gereken hallerde tedbir ola
rak hakkında soruşturma yapılan öğrenciyi 
üniversite binalarına girmekten menetme yet
kisini haizdir. Bu tedbirin bir haftadan fazla 
sürebilmesi için bu hususta yönetim kurulunun 
karar vermesi gerekir. 

Disiplin soruşturmasına muttali olunduktan 
sonra en geç bir hafta içinde başlanır ve bir ay 
içinde sonuçlandırılır. 

Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sa
vunma imkâm verilir. Tanınan süre içinde sa
vunma. yapmayan öğrenci bu hakkından vaz
geçmiş sayılır. 

Disiplin cezalan ilgili öğrenciye yazı ile bil
dirilir ve durum, kendisine burs veya kredi ve
ren kuruluşlara da duyurulur, üniversiteden çı
karma dışındaki cezalar kesindir. Üniversiteden 
çıkarma kararlarına karşı onbeş gün içinde Se
natoya itiraz edilebilir. Kesinleşen ceza öğren
cinin dosyasına ve kütüğe işlenir. Üniversite
den çıkarma kararı bütün üniversitelere bildi
rilir. Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğ
renciler, aradan beş yıl geçmesi ve cezayı veren 
organın müsaade etmesi şartıyle üniversite gi
riş imtihanlarına katılabilirler ve öğrenimlerine 
yeniden başlarlar. 

Yukarıdaki esaslar üniversite \Teya fakülte
lere bağlı yüksek okul ve okullarda da kıyasen 
uygulanır. 
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BAŞK!A.N — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

Ceza soruşturma usulü : 
Madde 65. — Üniversite öğretim üyelerinin, 

öğretim yardımcılarının ve diğer memurların 
görevleri dolayısıyle, ya da görevlerini yaptık
ları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar üzeri
ne, ilk soruşturma rektörün tayin edeceği uy
gun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. 
Rektörün işlediği ileri sürülen suçların soruş
turmacıları, kendisinin katılmayacağı bir top
lantıda üniversite senatosu tarafından tayin 
edilir. Bu toplantı, öğretim üyeliğinde en kı
demli rektör yardımcısının çağrısı üzerine ve 
onun başkanlığında yapılır. 

Bu maddeye göre tayin edilecek soruşturma
cıların, en az, sanığın akademik unvanına sa
hip bulunması şarttır. 

Bu maddenin hükmüne giren bir suç fakül
telerde veya onlara bağlı kurumlarda işlendi
ğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
dekanlar önsoruşturma yapar, ya da yaptırabi
lirler. Bu takdirde, dosya gereğinin yapılması 
için en geç bir hafta içinde rektörlüğe gönde
rilir. 

Soruşturmacıların öğretim üyeleri ve yar
dımcıları hakkında düzenleyecekleri dosya, rek
tör tarafından, rektör hakkındaki soruşturma 
da en kıdemli rektör yardımcısı tarafından Da
nıştay'a gönderilir. Son soruşturmanın açılıp 
açılmamasına Danıştay'ın yetkili dairesi karar 
verir. Bu karara ilgililerce yapılacak itirazlar 
Danıştay Genel Kurulunca, incelenerek karara 
bağlanır. 

Memurlar hakkında son soruşturmanın açı
lıp açılmamasına üniversite yönetim kurulunca 
karar verilir. Bu karara karşı itirazlar Danış
tay'ın yetkili dairesinde incelenerek karara 
bağlanır. 

Bu madde hükümlerine göre tayin edilecek 
soruşturmacılar tarafından yürütülen, arama, 
zabıt gibi işlemlerin yapılmasına ihtiyaç du
yulduğunda ;bu hususta soruşturmacı ya da 
soruşturmacıların talebi üzerine, asliye ceza 
hakimlerin d eaı 'karar alınır. 

Devletin ülke ve millet bütünlüğü, hür 
demokratik rejim, nitelikleri Anayasa'da ya
zılı Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan 
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doğruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan 
suçların ve suçluların kovuşturulma'sında yu
karıda yazılı uisül uygulanmaz. Bu hallerde ko
vuşturmayı Cumhuriyet 'Savcısı 'bizzat yapar 
ve sonucuna göre yetkili mahkemede kamu dâ
vası açar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Güvenlik Tedbirleri 

Organların güvenliği sağlama görevleri 

Madde 66. — Üniveristelerde 'bir üniverisi-
teye bağlı 'kurumların ve bağımsız fakültele
rin yetjkili yönetim 'organları, öğreınim ve öğ
retim hürriyetlerinin korunması ve bütün gö
revlerin düzenli şekilde yerine getirilmesi için 
her türlü tedbiri alma'kla yükümlüdür. 

Rektör, acale hallerde dekan veya bağlı 
kuruluş yetkilileri, üniversite binaları veya 
ekleri içinde, üniveristenin imkânları ile ön
lenmesi mümkün görülmeyen olayların cere
yanı ihtimali 'karşısında, zabıtadan yardımı ta-
lebedilir. Bu talep derhal yerine getirilir. 

Zaibıta, suçların ve suçluların kovuşturul
ması için, herhangi bir davet ve izne bağlı 
olmaksızın, üniversite binalarına ve etklerine 
her zaman girebilir. Bu takdirde, giriş sebe
binin niteliğine göre illgili üniversite rektör
lüğü veya bağımsız fakültelerin dekanlığı te
şebbüsten haberdar edilebilir. 

İlgili kurumlar, kovuşturma dolayısııyle za
bıta kuvvetlerine, gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Öztürk, önergemize ilâveniz olacaik 
mı efendim1? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Olacak. 
efendim. Önergeyi okutur ımusunuz efendim. 

B A Ş K A N — Önergeyi takdim ediyorum. 
'Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tasarının 66 ncı maddesinin 3 mcü parag

rafının aşağıda önerilen şekilde değiştirilme
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

I Madde 66. —• (Paragraf 3) Zaibıta, suçla
rın ve suçluların kovuşturulmasında genel hü
kümler gereğince üniversite bina ve eklerine 
girmek zoraımluğunu duyduğu zaman, ilgili 
üniversite rektörünü veya fakültenin de|ka-
nını durumdan derhal haberdar etmek zorun
dadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztünk, Buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş-
ıkan, sayın senatönler; 

Bu 3 noü pragrafta; «Haberdar edebilir» di
yor, Etmeyebilir de yani. Çıkan hüküm bu. 
Şimdi, dikkat buyurulsun, geçen 'olaylarda. bizi 
ıen çok üzen ve üzerimde hiçbirimizin de vicda
nen insanı olarak, Türk olarak, Müslüman ola
rak kabul •etmeyeceğimiz olaylar olmuştur. 
Bunlar islter bunu maksatlı yapsınlar, isterse 
polis eğitimini iyi almamış olduklarından yap
sınlar, büyük hatalar olmuştur. Meselâ, kız öğ
rencilerin kaldığı yurtlara yaptıkları ânı bas-
kınılarda polisler ellerindeki coplarıyle, «kimi 
yatırıyorsunuz bu yorganın altında, battaniye
nin altımda?..» diye devamilı aramalar yapmış 
<çok çirkin resimler gördüğümüz gibi, büyük 
şok geçiren çocuklar da, olmuştur. 

Gece baskınlar olacak, gündüz baskınlar ola
cak, yurdun ve üniversitenin hiç haberi olma
yacak, uykuda iken bu baskınlar yapılacak ve 
üniversite rekj'törüroün haberi olmayacak, deka
nının haberi olmayacak... Bırakın ânı baskınla
r ı ; siz uyurken yüksek bir sesle uyandığınız 
zaman nasıl ürperdiğinizi düşününüz, bu ürper-
menin şiddeti daha da yüksek olursa, insanla-

I n n nasıl şok geçirdiğini düşününüz. 

Bu bakıımdan, orası bir eğitim yuvasıdır; 
neden üniversitemin rektörü, dekanı oranın en 
çok mesul -olan kişileri olarak daha önce haber
dar edilmesini? Edilir ve birlikte gereken ted
bir alınır. Yani isi biraz da insanî yönden, hu
kukî yönden elie almak lâzım. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Öbürleri de 
tedbir alır. 

HÜSEYİN — ÖZTÜRK (Devamla) — Şim
di geçmiş olayların diğer yanını- karıştırmaya 
gerek yok. Onların üzerine ben eğilmek istemi
yorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et-
j oneyin.: 

m-* 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bunları | 
burada çok tartıştık ve çok da 'meseleleri orta
ya koyduk, ışık tutalım, birlikte çare bulalım 
dedik. 

12 Marttan tam 17 gün önce, 12 Martın ge
lişini burada size haber verdik. Açın, 43 ııcü 
Birleşim tutanağına bakın. Nasıl geldiğini bu-
<rada -söyledik. «Bu yol buraya götürür ve geli
yor» dedik. 'Siz o zaman da güldünüz, söyledi
ğimiz hakikatlere eğilmediniz. Şimdi yine haki- I 
katları söylüyoruz biz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Kâhin olduğunuzu bilmiyorduk. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şart de
ğil efendim. O zaman söyledik; bizim MİT. 
uyuyor ama, Amerika. İstihbarat Teşkilâtından 
bu haberi alıyoruz; geliyor gelişiyor, patlıyor I 
dedik. Bunlar tutanaklarda mevcut. 

Şimdi, ben bunları bir tarafa bırakıyorum, 
'bir eğitilmci olarak düşünüyorum; 16, 17. 18, 19, 
,20; en çok 22 yaşındaki gençlere kız- erkek ta-
iniımadan âni baskınlar yapılacak, üniversite
lim rektörünün haberi olmayacak, dekanının 
haberi olmayacak, istenirse sonradan haber ve
rilecek veya verilmeyecek... Bunun yaratacağı I 
•tehlike büyüktür. Ama, şunu arz etmek isterim 
ki, bu uygulanırken elbette bunu uygulayan
lar o kadar haşin olmayacaklardır'; buna İnanı
yorum. Ayrıca bunu uygulayacak olan iktidar 
bundan sonra sizin düşündüğünüz gibi de ol
mayacak. Hiç hayal etmeyiniz; yani bu yasa
ları çıkarıyoruz da Adalet Partisi gelecek, bu
nu uygulayacak sanmayın. Adalet Partisi iktida
ra gelemeyecektir. Türkiye'de. Bunu bu kürsü
den söylüyorum ben. (A. P. sıralarından gürül
tüler. ) 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun — Şimdi 
saçmaladın. Önergesinin üzerinde konuşsun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz önergenizi 
izah edeceksiniz, halbuki burada teknik bir 
'mesele üzerinde 'konuşuyorsunuz. Politika yap
mamanızı rica ederim. Clüzel güzel cereyan eden 
'bir müzakereyi ne hale getiriyorsunuz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Müda
hale etmelerine müsaade etmeyiniz Sayın Baş
kanım. I 
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BAŞKAN — Ama öyle konuşmak hakkına 
haiz değilsiniz. Milletin reyini de siz vermiyor
sunuz. Onun için yapmayın, onlar da müdaha
le etmesin, istirham ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kötü 
bir sistem gelmektedir diyorum Sayın Başka
nım. Sayın Ka-ravelioğlu'mm dün burada belirt
tiği gibi, Sayın Demirel daha Başbakan iken 
«Bu denetleme kurulu olursa üniversite refor
muna yaklaşırım, girerim»' demiş. İşte gelmiş 
denetleme1 kurulu her türlü imkânlarla üniver
sitenin denetimine girmiş. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Ta
mam. İstikbali görmüş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Öyle 

girmiş ki. ne idari özerklik, ne de bilimsel 
özerklik kalmış. 

Bir eve dahi girerken bile bu eve girişin 
bir masuniyeti vardır. Bir kişinin üzerinin 
aranmasının, genel hukuk anlayışımız ve Ana
yasa ilkeleri içerisinde yer alan hükümleri ba
kımından bir yeri vardır. Tüzelkişiliğe sahi-
bolan üniversitelere, yurtlara ve ona bağlı kurumla
ra girerken oranın başı olan kişinin o girenlerle 
hareket etmesi, haberli olması, hukukun ve in
sanlığın ve bir de eğitimin gereğidir diyoruz. 
Haber verilsin rektörüne, dekanına bil dirilsin; 
birlikte arama yapılsın, baskın yapılsın, ne ya
pılacaksa yapılsın, ama haber verilsin, diyo
ruz. «Haber verilebilir» deyince; verilmeye
bilir de. O zaman ne olur?.. Tahribat olur ve 
demin de söylediğim gibi, her insanın muhak
kak iyi hareket edeceğine dair bir karara va
ramazsınız. Memur olur, şu olur, bu olur. On
ların içinde bilir misiniz ki, sadist insanlar da 
vardır. Bunlar da sakatlık yapar mı, yapmaz 
mı? Yapmıştır, yapar; yani iyi de uygular, kö
tü de uygular. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yapar 
tabiî, talebesine dahi taarruz eder. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi 

yapılacak iş; hem Anayasa gereği olarak, hem 
insanî yönden, hem eğitim yönünden, hem de 
o müessesenin tüzel bir kişiliği olması bakımın
dan mutlaka bu aramalarda, çeşitli zabıtanın 
girişinde, o müessesenin başının haberi olmalı
dır, haber verilmelidir diyorum. Önergeyi bu-
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nun için verdim. Bu birçok mahzurları ortadan 
kaldırır. Onun dışındakiler ise devamlı tehlike
lere, büyük huzursuzluklara, hâdiselere se'bebo-
lur. Bu bakımdan dikkate alınmasının faydalı, 
olacağı düşüncesiyle teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1. CENAP 
EGE (Aydın) — Komisyon adına söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon adına Buyurun Sa
yın Ege. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1. CENAP 
EGE (Aydın) — S aynı Başkan, değerli arka
daşlarım. 

Sayın konuşmacının ve önerge sahibi arka
daşımızın izahını dikkatle dinledim. Bir nok
tada, hiçbir iktidarın hiçbir hükümetin üniver
sitede herhangi bir şekilde keyfî hareket ede
meyeceği, talebelere karşı keyfî bir muamelede 
bulunamayacağını ifade etmek isteyen cümle
ler kullandılar. 

Elbette öyle olmalıdır muhterem arkadaşla
rım. Türkiye'de hiç kimse, ne hükümet olarak, 
ne de Hükümetin dışında kuruluşlar olarak, ne 
de fertler olarak kimse demokrasi ve hürriyet
leri keyfî için, keyfince kullanamaz ve böyle 
iktidarlar da Türkiye'ye gelemeyecektir; böyle 
bir özlemin içinde olan kimse ele yoktur. 

Burada şunu da ifade etmek lâzımdır; hür
riyetlerin suiistimale götürülmemesi gerekir. 
Hürriyetler, başkalarının haklarına tecavüz 
edilmeden kullanılması gereken kati ve lüzum
lu olan haklardır. Eğer hürriyetleri şahıslar, 
ızümreler veyahut da kuruluşlar kendi keyifle-
rince kullanmak ve bir taraftan hürriyetimi 
kullanıyorum diye başkalarının haklarına te
cavüz etmek ve onları çiğnemek halinde olursa, 
-elbette o hürriyet değil, bir nevi başkalarının 
[hürriyetlerine tecavüz olur. 

Bu sınırlar gayet iyi çizilmeli ve bu sınır
ların içerisinde kalmmaılıdır. Bunların dışına ta-
şıldığı zaman meydana gelecek kargaşalık mem
leket için elbette faydalı olmaz ve faydasız so
nuçlara götürür. 

Şunu unutmamak lâzımdır muhterem arka
daşlarım; demokrasi demek, başı bozuk bir 
rejim, herkesin keyfinin istediği gibi hareket 
edebildiği bir rejim demek değildir. Demokrasi, 
kendi ölçüleri içerisinde disiplin isteyen ve di

sipline riayet eden ve edilmesi lâzım gelen bir 
rejimdir. 

Okuyabildiğimiz, duyabildiğimiz kadar ve bu 
kürsüden dinleyebildiğimiz kadarıyle görüyo
ruz ki, dünyada, Türkiye'de olabildiği kadar, 
Devletin asayiş kuvvetlerinin karşısına lâuba
lilikle çıkılmamıştır. Dünyanın en medenî mem
leketleri olan Almanya'da, İngiltere'de, hattâ 
Amerika'da polis elediğiniz zaman her şey ol
duğu yerde durur ve polis kanundur, hattâ 
devlet olarak vatandaşın karşısında dır. Ama 
bizde ise çeşitli zamanlarda, çeşitli sebep ve 
maksatlarla bu müessese tahribe uğratılmıştır. 
Bu, maksatlı veya maksatsız olmuştur. 

Şimdi getirilen maddede, «Üniversitelere gi
rilir mi, girilmez mi?» husuisuna gelince; bili
yorsunuz 120 ve 121 nci maddelerin değişme
siyle ilgili olarak yapılan müzakerelerde ve bu 
maddelerin değişmesinde üniversite özerkliği 
hususunda, «Acaba zabıta gücü üniversiteye gi
rerse bu özerklik bozulur mu, bozulmaz mı?» 
şeklinde münakaşalar olmuş ve denmiştir k i ; 
«Üniversite özerkliği bu maddede belirtilen hü
kümler içeresinde uygulanır ve bu özerklik üni
versite binalarında ve eklerinde suçların ve suç
luların kovuşturulmasma engel olmaz.» Böylece 
Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. Yalnız, 
muhterem arkadaşımızın burada haklı olduk
ları bir nokta vardır : Bu işlerde görev alacak 
kişilerin gerçekten iyi eğitilmiş, bu işleri iyi 
bilen; yangına su ile gideceği yerde benzin sı
kan bir zihniyetin insanı olmamaları ve bu an
layıştan çok uzak bulunmalarıdır, mühim olan 
budur. Yani bir vazifeyi de suiistimal şekline 
götürmek ve kendisine vazife tedvi edildiği za
man bunu hoyratça kullanmak gibi bir hare
ketin içerisine girmemek ve buna asla tevessül 
etmemek lâzımdır. İşte, bu işle görevlendirilen 
kişilerin karşılıklı anlayışla hareket ötmeleri, 
lâzımdı. Üniversiteyle ilgili münasebetlerinde 
çok isabetli hareket edebilen ve bu meseleleri 
gayet iyi bilen kişiler olarak talebeyle münase
bet kurabilecek, onlarla anlaşabilecek, mera
mını anlatabilecek güçte insanlar olmaları, bu 
eğitimi görmüş onsanlardan kurulu müessese
lerin vazife görmeleri elbette arkadaşımızın en
dişesini gicl erecektir. 

O bakımdan, 27 Mayıs'tan beri polis üzerin
de birçok spekülâsyonlar yapılmıştır. Yalnız bu, 

m — 
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meselenin değil, birçok meselenin muıhakemesi 
esnasında maalesef objektif olmanın daima dı
şına taşmışındır. Bir şeyin hangi tarafını tutu
yorsak, o tarafını gökyüzüne çıkarmış, gerisini 
yerin dibine batırmaik için ne lazımsa yapmışız
dır. Bu, yaradılışımızın yanlış taraflarından 
'biridir maalesef. 

Şimdi, polisin hatalı olan, kaba olan tarafla
rı olmuştur; olmamıştır demem, ama bunlar o 
kadar büyütülmüştür ki, insanın aklının al
mayacağı, tüylerini ürpertecek hâdiseler zuhur 
«etmiş gibi gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir maksatla hare
ket etmiyorum, ama başımdan geçen bir hâdi
seyi anlatmak mecburiyetini hissediyorum : 27 
Mayıstan önce idi, Hukuk Fakültesinin önün
de bâzı hâdiseler oldu. Ben de o zaman Anka
ra'daydım. Bir arkadaşım geldi «Hukuk Fakül
tesinin önüne asker gelmiş, bu fakültenin tale
beleri pençelere çıkmış ve askerler karşıdan 
ateş ediyorlar; adetâ kuş düşer gibi çocuklar 
vurulup yere düşüyor.» dedi. Bu böylece anla
tılıyor; bu bir psikolojik haldir, bütün toplum
larda vardır. Bir şey ağızdan ağıza nakledilir
ken insanlar muhayyilelerinden ona muhakkak 
bir şeyler katarlar. Ben sabredemedim; «Böyle 
şey olmaz, hiçbir Türk askerî, hiçbir Türk eri 
kendi vatandaşına, hele hele talebeye böyle ateş 
edecek de onu başından vuracak, göğsünden 
vuracak, onu kanlar içerisinde pencereden dü
şürecek; bu mümkün değil.» dedim. Arkadaşı
mız, «Efendim neden yalan söyleyeyim, bina 
harabolmuş, hâdise böyle olmuş.» diye ısrar 
etti. Ben, «Peki hadi gidelim.» dedim; gittik. 
Fakültenin önüne geldik ki, söylenenden eser 
yok arkadaşlar. Şimdi, hâdiseler daima böyle 
büyütülür, abartılır ve biz de heyecanlı kişiler 
olarak derhal bunun etkisinde kalırız. Ondan 
sonra da o ona, o ona naklederken mesele çı-
ğırmden çıkar. 

O bakımdan, «Polis şuna şu şekilde tecavüz 
etmiş, polis buna böyle yapmış.» şeklindeki 
•söylentiler yanında, polisin de birçok hâdise
lerden, bu toplum olaylarından nasıl yana ya
kıla dert yandıklarını gazete sütunlarından 
görmüşüzdür. Polise yapılan hareketleri de 
nnutmamak mecburiyetindeyiz. «Katil polis, 
satılmış polis, fruko...» gibi ağızlara ne gelmiş
se- polise söylenmiştâry «n galiz şeMlde poliös-

küfredilm'iştir, onu tahrik etmek için ne lazımsa 
yapılmıştır. 

O (bakımdan, meseleyi tek yönüyle alıp da 
tahlil etmek bizi daima hataya götürür. Biz (bu 
maddeyle, bir maksat güderek, hele hele iktidara 
geldiğimizde tatlbik ederiz, diyerek her hangi ibir 
hüküm getirmiş değiliz. 

Muhterem arkadaşlar, dalıa önce Millî Eğitim 
Temel Kanunu 'vesilesiyle konuşurken de söyle
dim; burada da aynı şeyi söylüyorum; bu tasarı 
şu veya bu parti tarafından hazırlanmış bir tada
rı değildir. Tenkitlerde bulunan arkadaşlarımızın 
partilerine dâhil bâzı bakanlar da bu taşanla
rın hazırlanmasında 'vazifeliydiler, öyle hazırlan
dı, öyle geldi. Şimdi kalkıp da bir partiyi, (bu ta
sarılara kendisine ne lazımsa koymak gibi bir ça-

ı banın içerisindeymiş gilbi göstermek, bence gerçe-
; ğin dışında Ibir -beyan 'haline gelir; böyle fb'ir şey 
j yok arkadaşlar. 
I Bu tasarı Millet Meclisine intikal edeli 15 ay 

olmuştur. 15 ay önce intikal edecek hale gelmesi 
için yapılan çalışmalar da 6 ncı, 7 nci, 8 nc'i şû
raya kadar varır. Tasarı haline gelinceye kadar 
geçen za'ınan içindeki çalışmalar şu veya bu parti
nin zamanına tesadüf etmez; tarafsız hükümetler 
zamanına tesadüf eder. Şimdi kalkıp da, efen
dim bu maksatlı olarak gelmiştir, siz iktidar olur
sanız bunu tatbik edemezsiniz, falan tarzındaki 
sözleri söylemek kanımca fuzulî ımühterem arka
daşlarım. Fal mı baktık seçimden sonra iktidara 
şu parti gelecek, bu parti gelecek diye... Böyle bir 
iddianın içinde nasıl (bulunabilirsiniz? Herkes gay-

| ret gösterir, herkes gayret gösterecektir. Bu, ni-
[, İnayet vatandaşın hür iradesiyle (tecelli edecektir 
: ve (bu tecelliyi de, eğer demokrasiye inanıyorsak 

hepimiz hürmetle karşılayacağız, böyle olması â-
zım. Şimdiden, tasarının 'dışına, maddenin dışına 

= çıkıp da birbirimize karşılıklı tarizlerde bulun
maya lüzum yok. 

; O (balkımdan bendeniz muhterem arkadaşım
dan bu meselede mutmain olmasını istirham ede
ceğim. Hiç kimse, kendi evlâtlarımızı iftiharla 
gönderdiğimiz üniversitelerde, yüksek okullarda 
huzur içerisinde 've bu 'memlekete faydalı olacak 
şekilde yetişmelerine mâni olmak şeklinde 'bir dü
şünceyi kafasmm kenarından geçiremez ve geçir-

I memektedir. Bu mevzu karşısında hepimiz aynı 
anlayışın içerisinde olmalıyız. 

I Hürmetlerimle; 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde mi, aleyhinde 
mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben de söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz önergenizi izah ettiniz efen

dim. Önerge üzerinde görüşülüyor, madde üzerin
de değil. 

Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) —Birhususun açık

lığa 'kavuşması gerekir. Dün gece verilen önerge, 
İçtüzükte değişiklik 'gerektirir yönünde Başkanla 
aynı fikirde olmamamıza rağmen mesele şu idi : 
Değiştirge önergesi verildiği takdirde görüşüle
cek, verilmediği 'takdirde okunup oylanacaktı. 
Şimdi 'biraz önce Sayın Başkanın 'tebliğ ettiği şek
li, değiştirge önergesi verildiği takdirde görüşme 
açılacak, verilmediği takdirde madde üzerinde gö
rüşülmez şeklinde anlamaya imkân yoktur. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, her halde siz son
radan geldiniz salona. Mesele şudur: Ben, üzerin
de önerge verilmiş olan maddeler okunduktan son
ra madde üzerinde söz isteyen üye olup olmadı
ğını soruyorum, kimse söz istemediği takdirde o 
madde üzerinde müzakere 'tamamlanmış ve mad
deyle ilgili önergelerin müzakeresine geçilmiş olu
yor. Şimdiye kadar Cumhuriyet Senatomuzda 
tatbik edilen usulümüz, tatbikatımız da budur. 
Ben Yüksek Heyete tebliğ ettim, madde üzerinde 
konuşmaya kimse talip olmadı; ondan sonra öner
geyi muameleye koydum, şimdi önerge üzerinde 
işlem yapıyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz hemen ifade edeyim. Ben 
önerge üzerinde konuşacağım, ama kural şudur: 
Yeterlik önergesi verilinceye kadar üyeler görüş
melerin her hangi 'bir safhasında söz ala'bilirler 
maddeler üzerinde. Bu sebeple, görüşmenin mu
ayyen 'bir safhasında üyenin söz almaması veya 
içeride bulunmaması, bilâhara henüz madde oy
lanmadan söz alma hakkını ortadan kaldırmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanın «Yok» tef
himinin kifayet yerine geçtiği muhakkaktır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu bir yo
rumdur Sayın Başkan, Meseleyi şimdi bu yönüyle 
tartışmayalım, gerektiği zaman 'bunu tartışırız, 

Bu, sizin şüphesiz ki lbu yöndeki yorıımunuzdur: 
ben de aksi görüşteyim. Görüşlere saygı duyarım, 
ama 'benim de görüşüm şüphesiz tamamen bunun 
aksi istikamettedir. 

Şimdi Sayın Öztürk'un önergesi lehinde görüş
lerimi arz ötmeye çalışacağım. 

Biraz önce Sayın Komisyon Başkanı ifade 
ettiler, dediler k i ; «'Şimdi tenkit edenlerin, bu 
hazırlıklar yapıldığı sırada kendi mensupla
rının da iştirakleri vardır.» 

Cumhuriyet Halk Partisinin bu Üniversite
ler yasa tasarısının hazırlanmasında resmî 
organlarını temsil eden veyahut onun güveni
ne dayanan kimsenin iştiraki yoktur. Bunun 
açıkça bilinmesi lâzım. 

/Bu şekli böylelikle tespit ettikten sonra 
yine Sayın Komisyon 'Sözcüsünün, Sayın Öz
türk'un önergesi dolayısiyle bir ifadesi dik
kate değerdir ve iştiraiki mümkün olan husus
tur. «Keyfîlik mümkün değildir.» dediler, iş
tirak ediyorum. Gerçekten demokratik bir dü
zende keyfîlik mümkün değildir; ancak bu key
filik sadece kurumlar, kişiler için değil, hü
kümetler için de mümkün değildir. Hükümet
ler de keyfî hareket edemez, kişiler de edemez, 
kurumlar da edemez. Yani hukuk kurallarına 
kişiler de bağlıdır, kuramlar da bağlıdır, hü
kümetler de bağlıdır. Hükümet demek, her 
şeyin üstünde, her şeyin dışında dilediği şe
kilde hareket eder anlamını taşımaz. Demokra
tik düzende bu mümkün değildir ve düşünüle
mez. 

Şimdi, ne diyor Sayın Öztrük'ün düzeltmek 
istediği önergedeki hükümde? «Zahit a, suç
ların ve suçluların kavuşturulması için her
hangi bir davet ve izne bağlı olmaksızın üni
versite binalarına ve eklerine her zaman gire
bilir. Bu takdirde giriş sebebinin niteliğine 
göre...» diyor. Demek bir şart koyuyor, niteli
ğine göre. Giriş sebebi şu veya bu. Kim tak
dir edecek1? idare, «.. Niteliğine göre, ilgili üni
versite rektörlüğü veya bağımsız fakültelerin 
dekanlığı teşebbüsten haberdar edilebilir.;» 
«Edilir» hükmü de yok. Bu tamamen keyfilik
tir. işte keyfilik 'buradadır. Arkadaşımızın 
aradığı keyfilik buradadır, iki unsuruyle bu
radadır. Biri, arama ve içeriye girmenin nite
liğine göre halber verecek, niteliğini kendisi 
takdir edecek; haber verme zorunluğu yok. 
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Hükümet, üniversiteye veyahut onun 'binala
rına veyahut bağımsız bir •fakülteye girdiği 
takdirde niteliğini kendisi takdir edecek; ona 
göre haber Verir mecburiyeti de yok. 

Şimdi, belki Millî Eğitim Bakanı bilmez 
ama, Hükümetin ve Adalet Bakanı ile İçişleri 
Bakanının bilmesi lâzım, bizim hukuk düze
nimizde, sarih hukuk kuralı mevcuttur. Ne
rede ne şekilde bir arama olursa olsun, bu ara
ma eğer zaruret halinin icabı ise zabıta bir bi
naya gündüz veya gece belli şartlar içinde gi
rebilir-; ama her halükârda girdiği yerin hiç 
olmazsa muhtarına .haber vermek zorunlu-
ğundadır. Yani bizim hukukumuzda nerede, 
hangi suçta olursa olsun, savcılık, mahkeme 
karari'yle olsun veya olmasın, tehirinde ma
zarrat umulan hallerde dâhi bir meskene ve
yahut herhangi bir yere girdiği takdirde ma
hallin muhtarına haber vermek zorundadır. 
Bu, hukuk kuralıdır, vazgeçilmez hukuk ku
ralıdır, vazgeçilmez hukuk kuralıdır; muhta
ra halber vermek zorunluğundasm. Bir kulübe, 
bir kahveye yahut herhangi bir suç İşlenen ye
re dâhi zabıta mahkeme karariyle girdiği tak
dirde, o mahallenin veya o mahallin muhtarı
na haber vermek zorundadır. Ama üniversite
ye girdiği takdirde de üniversite rektörüne ha-
'ber verilsin. Hayır, buna lüzum yok.» deniyor. 

İşte arkadaşımızın dediği keyfilik hudutla
rı 'buraya, giriyor. Önemli olan, girip girmeme 
meselesinde değildir. Haber verip, vermeme 
hususunda niçin bir yandan öbür yana ka
dar ayrı kutuplara gidiyoruz?. Zabıta gir
sin veya girmesin; bunun münakaşasında de
ğiliz önemli olarak; ama girdiği takdirde ni
çin rektöre haber verme zorunluğunda ol
masın?.. Niçin fakültenin dekanına haber 
verme zoruııluğu olmasın? «Hayır, idareyi ora
da serbest 'bırakacağız.» deniyor. Fayda ne?. 
Önemli olanı bu; genel hukuk kuralını orta
dan kaldırdığımız takdirde bunun mâkûl ve 
muteber gerekçesini göstermek zorundasınız. 
Hükümet, za;bıta yoluyle üniversiteye veya 
fakülteye girdiği takdirde, niteliğine göre ha
ber vermek takdiri kendisinde kalacak; is
terse verecek, isterse vermeyecek. Sehep ne?. 
Bunu bilmek lâzım. Yani rektöre veyahut de
kana hiç olmazsa haber verme zoruııluğu ol
malıdır. 

Şimdi, bunun karşısında üniversitenin gö
rüşü nedir; ilmin görüşü nedir? Bir siyasî 
parti olarak belki biz böyle düşünüyoruz; Hü
kümet 'böyle düşünüyor. Şimdi, üniversitenin 
bu yoldaki görüşünü objektif olarak göre
lim : İhı görüş, 1973 tarihinin görüşüdür, eski 
bir görüş de değil. 1973 tarihinde Ankara Üni
versitesi Senatosunun oy çokluğuyle değil, 
oybirliğiyle almış olduğu kararın İrana iliş
kin kısmını okuyorum : 

«Üniversiteler her memlekette özel ve ma
nevî değer taşıyan müesseselerdir'.» Evvelâ 
bunu kabul ediyor muyuz? 

«Bu ba,kımdan, güvenlik kuvvetlerinin üni
versiteye müdahalesinde çok dikkatli olma
ları ve 'müdahalelerini zorunluk kavramı ile 
•sınırlı tutmaları gerekir. Î> 

Gerçekten doğrudur; üniversiteye girilir; 
ama bu girmenin zoruııluğu olmalıdır. Yok
sa, her bahane ile her istediği zaman üniver
siteye girerseniz, artık üniversite özerkliği 
ve üniversite anlamı kalmaz. 

Devam ediyorlar: 
«Bunda İni yük kamu yararı vardır. Güveır-

lik .kuvvetlerinin müdahalelerinin genel hü
kümler dışında...» 

Demin söylediğim genel hükümler nedir? 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunudur, arama 
ve kovuşturma ile ilgili hukukumuzda yerleş
miş olan. hükümlerdir. 

Devam ediyor: «.. Genel hükümler dışın
da ve özel. imkânlara yer verecek şekilde dü
zenlemesi düşünülemez.» Doğru. 

«Diğer taraftan, üniversiteye müdahale zo
runda kalan güvenlik 'kuvvetlerinin, üniver
sitenin rektörü ve ilgili fakültenin dekanını 
durumdan haberdar etmesi, her şeyden önce 
adı geçen kurumların başında bulunan kişile
rin görevlerini gei'ieği gilbi yerine getirmele
rine ; güvenlik kuvvetlerinin müdahalesinden 
haberdar edilmesi, adı geçen müesseselere kar
şı duyulması İeabeden asgarî bir saygının ni
şanesi olacak ve böylelikle, bu müdahalenin 
kamu vicdanında en az üzüntü ile karşılanma
sı da sağlanacaktır.» 

Hükümetin üniversiteye, üniversitenin yet
kili organlarını haberdar etmeden kendi tak
diri içinde ve eğitilmemiş; hele üniversite kav
ramı ve onun bilim alanındaki ve bir memle-
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ketin 'kademlideki yeri üzerinde geniş bilgi 
sa'hilbi olmadan yapacağı müdahalelerin bıı 
memlekette ileride açacağı yaraların ne ola
cağı şimdiden kestirilemez. Ne olur; lütfedin 
şu değişikliği yapın; haberdar kılın. Müdaha
le edip etmemenize bir şey demiyoruz; ama 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun temel 
hükümlerine uyun. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Tele
fon etsinler. 

'BAŞKAN —• Lütfen efendim, müdahale et
meyin, istirham ediyorum. Sizde cevap verme
yin, istirham edeceğim Sayın Atalay. 

iSIRRI ATALAY (Devamla) — Hukuk, key
filik değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunda telefon diye bir şey yoktur, yeni bâzı 
şeyler icat etmeye de lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — De
niz Gezmiş yurtta yatarken telefon edilsin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hukuka 
bağlı olmaf.ıyız, hukuka saygılı olmalıyız. 
Önemli olan bu, hukuka saygllılıktır. İşte ay
rıklığımız, mücadele ettiğimiz önemli nokta 
hu; hukuka saygılı <olaibilmek... Eğer işin ba
şından 'beri, ta uzun yıllardan 'beri hukuka 
'saygılı olsaydık, yüreğimizden bunu duysay-
dık 'bunlar olmazdı. Hukuka saygılı olsaydık 
12 Martta şapkamızı alıp bir muhtıra ile gö
revden kaçmazdık. Hukuka saygı budur, hır-
kuıka saygılılık budur. Her şeyden önce huku
ka saygılilık... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müdahaleyi icap 
ettirecek şekilde konuşmamanızı rica edece
ğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir taraf
ta Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uzun 
yıllardan, imparatorluk devrinden yerleşmiş; 
ta Meşruiyetten beri yerleşmiş hükümlerini te
lefonla çözebilmenin zihniyeti.. Aramızdaki 
fark işte bu. Telefonla idare etmek, telefon
la haberdar etmek, bütün zihniyet bu. Key
filik, taktik. Memleketi baibalarımn çiftliği 
gibi idare etmek isteyenlerin, hukuka bağlı 
olmak istemeyenlerin zihniyeti bu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) —• Ama yaptın ha.. 
(A. P, sıralarından «Deniz Gezmiş yurtta ya
tarken neredeydiniz.?» sesleri) 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Aramızdaki 
fark hu işte.. Fark bu.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O de
ğil.,. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aramızdaki 
fark bu. 

ORHAN KOR (İzmir) — Deniz Gezmiş si
zin dostunuz.. 

(SIRRI ATALAY (Devamla) — Güvenlik 
'Mahkemeleri Kanunu görüşüleceği sırada bunu 
konuşacağız, hiç merak etmeyin, bunları uzun 
boylu konuşacağız. .Sırası gelince koııuşaca--
ğız ve sırası gelince 12 Mart öncesinin mut
laka ve mutlaka gerçek muhasebesi Türkiye'
de yapılmalıdır, bunu da bilmelisiniz, Türki
ye'de 12 Mart öncesinin gerçek, objektif mu
hasebesi yapılmalı ve sorumluları bulunmalı
dır. (A. P. sıralarından gürültüler) Bitti m i l . 
Bitti ise devam edeyim. 

Komisyon sözcüsnün (Objektif bir ifadesi ol
du... (A. P. 'sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, ha
tip konuşmasını bitirsin efendim. 

iSIRRI ATALAY (Devamla) — Dediler ki, 
'«İktidarlar şimdiden belli değildir». Doğru.'-
dur. Buna inaııaıbilsek, gerçekten böyle düşü-
n ehil s ok ve mevzuatı buna göre hazırlasak 
bütün bunlara lüzum kalmaz, bütün bunlara 
ihtiyaç kalmaz. Hükümetin üniversiteye zo-
runluk gördüğü takdirde girmesine bir diye
ceğimiz yok; ama hiç olmazsa mevcut ve yürür
lükte bulunan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, biliyorsunuz bir 
kararımız var: 15 dakikayı geçmeyecek, rica 
edeceğini. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Vaktin dol
duğu zaman söyleyin sözümü keserim, ben 
riayet ederim. Vaktim dolduğu takdirde lüt
fedin, ikaz buyurun, derhal sözümü keserim. 
Her şeyden evvel hukuka bağlılığımı ifade 
ederim, ona riayet ederim. 

Şimdi ne diyor üniversite.. 
jSELÂHADDİN AĞAR (Ordu) — Hukuka 

bağlılığını bir görebilsek. 
MAOİT ZERE'N (Amasya) -^ Zabıtları eleş-

tirsek hukuka bağlılığınız var mı; görülür. 
İSIRRI ATALAY (Devamla) — Bitti mi1? 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma'-

yın. Sayın Acar, karşılılklı konuşursak, bu işin 
sonu gelmez. 
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SELÂHADDİN ACAR (Ordu) — «Hukuka 
.bağlılığım görsek.» dedik. 

BANKAN — KıAuVn bağ1! Aduğumı söy-
1 ı r c z t ^ ) ı 0 uru u oy İtiyorsunuz, 
ı -ele ] IA ı 

« î JTV D ^ <. O halde 

— Bitti mi? 

u r n / 
B SI . A _ 
ST r * T i" x 

I V , x \ - x A siz sormayım 
ka •> h ı i ı k u değilsiniz. Siz 
be er> t1 hı \ ı "> ı ? JU a 

î İT 1 V1 ı ^ — Sayın Baş-
iv n k e u aleler oluyor. 
C 11 koııusamıyû-
11 u t b e 1 konuşuyorum. 

i v — ı 1 \ 1. ben gerek
li 1 7 ^ a s 1 ıran derim. 

>I [ ı ^ l i l ) — Gürültüler 
bit :11e e K onu surum. 

BAŞKAN —• Siz kendiniz zorla davet edi
yorsunuz. Buyurun efendim.. 

SIB.EI ATALAY (Devamla) — Üniversite 
diyor ki, «Bizini haberdar edilmemiz; Devle
te k- ' _ , FJA v <° e ka ' : ı -\ayg-min icabıdır, 
zAı^aya kamı sayamın kabAı A ^ u y a kar-

A1 ^ ' . Emmini yeıiie getirilmesi 

L ' ' v \ y' ha' o"!"!1 etmemenin 
m L İd 1 " edin A A elin. bil-

A m m A i hab d - edilip de 
1 7 ^ m i1' • ne ıiı\ V'> ; veril-

. ' İL ' İ h -< y"f 2 İn, eerekçe-
1 ?> '^ ' , vu 1 ifa \ enA ve bu 
1 " ' ni •)'/ d"> r1 ka Taşımızın 

TA1 -> 1 T- ve1 ek 1 B^ıu rica. 

lâzı 1 : a 
>v i l t i 

AAn A A 
ün iv ı-key. 

1 s • -ı ' . 
i 'r \ 1 n 

İn' Ad .y ' n , gerekçesini 
imd- ^1A. 

FETHİ TEVETOALU (Samsun) — Önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN •—• Sayın Tevetoğiu, önergenin 
•a 1 e y hin d e, b uyurunuz. 

FETHİ IEYETOĞLÜ (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önergeyi vesile ederek ne bu kürsüden hak
sız yere saıfedilem kullanılan sözlere cevap 
vermek yolunu" ve usulünü t a kib edeceğim, ne 
de konunun çok dışına çıkarak bu kürsüden ya

pılan polemiklere aynı seviyede cevap vermek 
yolunu tutacağını. 

Az evvel önergenin lehinde konuşan sözcü 
arkadaşımız «Gerekçe gösterin.» dediler. Şim
di huzurunuzda bir vesikayı okuyup zabıtlara 
geçirmek istiyorum. Bu, İstanbul Üniversitesi 
Senatosunun bir kararı, bir muhtırasıdır. 

«1. Üniversite öğrenci olaylarının görü
nüşü : 

Türkiye'de son yılların en önemli öğrenci 
hareketleri 28 Nisan 1960 tarihinde başlamış ve 
1968 yılı Haziran ayma kadar kuvvetini gittik
çe kaybederek devam etmiştir. Bu zaman par
çası, öğrenci hareketleri yönünden birinci dö
nemi teşkil eder. 12 Haziran 1968 tarihinde üni
versitemizin işgali ile başlayan ve her geçen 
gün şiddetini biraz daha artıran öğrenci hare
ketleri ise, ikinci dönemi meydana, getirmekte
dir. İkinci dönem öğrenci hareketlerinin başlı
ca özellikleri şu birkaç noktada toplanabilir: 

Öğrenci hareketleri üniversitede öğretimi 
ve eğitimi düzeltine amacı ile ortaya çıkmıştır. 
Bu amaca, yönelen öğrenciler amaçlarını ger
çekleştirmek için üniversiteyi işgal etmek ve 
ders verilmesini engellemek, araştırma ve lâbo-
ratuvar çalışmalarını felce uğratmak yolunu 
seçmişlerdir. Sonra, 1968 yılı Haziran ayında 
başlayan işgal olayını hazırlayanlar değilse bi
le. yürütenler ve sürdürenler; mevcut dernek, 
cemiyet gibi öğrenci örgütleri olmayıp, tama
men öğrenciler içinden çıkmış bulunan bir ida
reci grup idi. Üniversite hareketlerinin bu grup 
tarafından yöneltilmesi 1970 yılı başlarına ka
dar devam etmiş, fakat bu yılın ilk aylarından 
itibaren öğrenci hareketleri ve bunlara yön ve
renler değişmiştir. Gerçekten, bu aylardan iti
baren vukaaaelen öğrenci hareketleri artık biz
zat öğrenciler tarafından değil de, bir kısım öğ
rencilerin de üyesi bulunduğu bâzı gençlik ku
ruluşları tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 
Bu gençlik kuruluşlarından her birinin bâzı si
ya, si partilerin açık desteği ile faaliyetini sür
dürdüğü artık inkâr edilemez. 

Öğrenci hareketlerinin bâzı gençlik kuru
luşları tarafından yönetilmeye başlandığı an
dan itibaren, bu hareketler mahiyet ve amaç
larını tamamen değiştirmişlerdir. Bu mahiyet 
değişikliği başlangıçta üniversite reformuna yö
nelmiş bulunan öğrenci hareketlerinin artık 
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bundan böyle memleketin siyasî rejimini ve 
bütünlüğünü değiştirmeye yönelmesi şeklinde 
belirmiş bulunmaktadır. Üstelik, farklı siyasî 
görüşteki öğrenciler bu hareketlerinde artık 
yalnız üniversiteye karşı değil, aynı zamanda 
birbirlerine karşı da çatışma yoluna girişmiş
lerdir. Öğrenciler bu çatışmalarında son derece 
şiddeti: ve merhametsiz davranmaya, başlamış
lar; hattâ silâhı bile rahatlıkla ve kaygusuzca 
kullanabilme durumuna gelmişlerdir. 

Önemle -belirtilmesi gereken bir başka hu
sus da, üniversite içinde siyasî rejim kavgala
rının alabildiğine gelişmiş olmasıdır. Üniversi
te, bu münakaşa ve kavgalar içinde aşırı uçla
rın, çeşitli fikir ve ideolojilerin mücadele mey
danı haline getirilmiş bulunmaktadır. Hattâ öğ
renci hareektlerinde son günlerde bir de Tür
kiye'de mevcut etnik gruplar ve bunların ba
ğımsızlığı mücadelesi fikri de açıkça işlenmek
tedir. Ayrıca, siyasî ideolojileri temsil eden öğ
renci grupları en küçük olayları bile vesile 
ittihaz ederek üniversite içinde devamlı suret
te huzursuzluklara ve kargaşalıklara yol açan 
çeşitli eylemlere geçmişlerdir. 

2. Üniversite öğrenci hareketlerinin üniver
siteye yaptığı tesirler: 

Yukarda kaynağı, mahiyeti ve cereyan tar
zı genel olarak açıklanan öğrenci olaylarının 
Heyeti Umumiyesi itibariyle üniversitemiz üze
rinde yaptığı tesirler aşağıdaki noktalarda özet
lenebilir : 

1. Üniversite içinde öğrencilerin Are hattâ 
bütün üniversite mensuplarının hayatı tehlike 
içine girmiştir. Zira ne zaman, nasıl ve hangi 
nedenle çıkarılacağı belli olmayan bir öğrenci 
hareketi ve bunun doğuracağı sopalı, silâhlı, di
namitli ve molotif kokteyli bir çatışma sonu
cunda hangi öğrenci veya öğretim üyesi ve yar-
dımcılariyle üniversite mensubunun nasıl bir 
maddî bir manevî tecavüze uğrayacağı önceden 
kestirilemez. Bu tip davranışlar karşısında üni
versitenin elinde mevcut en etkili tedbir ise, 
onun manevî otoritesidir. Zamanımızda bu ma
nevî otoritenin türlü nedenlerle ileri derecede 
sarsıldığı inkâr edilemez. 

Diğer taraftan, bizzat kendi hayatları da 
tehlike içinde bulunan üniversite yöneticileri
nin disiplin kurullarını çalıştırmak suretiyle bu 
hareketleri önleyebilmeleri bütün çabalara rağ-
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inen bugüne kadar mümkün olamamıştır. 
Bu kararları üniversite veriyor. 
Devam ediyor: 
2. Üniversite içinde öğretim faaliyetleri ak

samış ve hattâ bâzı fakültelerde tamamen dur
muştur. Zira, üniversite içindeki boykotlar, ça
tışmalar, ders, laboratııvar ve araştırma çalış
malarını tamamen engellemektedir. Boykotu yü
rütenler kaba kuvvete başvurarak ders salonla
rına ve lâboratuvarlara girmekte, öğretim üye
lerinin konuşmalarını kesmekte, öğrencileri ve 
öğretim üyelerini dışarı çıkmaya davet etmekte, 
hattâ bu davete uymama halinde öğretim üyele
rini bile zorla, bazen tehdit ve tahkir ederek 
kürsüden indirmekte, nihayet öğrencilerle de 
kavgaya girişmektedirler. Bu hareketleri yürü
tenler bâzı hallerde fakülteyi hâkimiyetleri al
tına almakta, kapıları tutarak türlü tehditler
le ders ve tatbikatlara devam etmek isteyen öğ
rencilerin içeri girmelerine engel olmaktadırlar. 
Bütün bu hareketlerin yalnız öğretim değil, ay
nı zamanda araştırma faaliyetlerinin seviyesini 
de düşürdüğü söylenebilir. 

3. — Üniversite içinde, üniversiteye gireme
yen lise mezunları da birçok karışıklıklara ve 
tahribata sebebivet vermektedirler. Gerçekten, 
her yılın birinci sömesirisi üniversiteye gire
meyen lise mezunlarının üniversite içinde çıkar
dıkları olaylarla doludur. Lise mezunları, üni
versitede faaliyet gösteren gençlik kuruluşları
nın destek ve öncülüğü ile rektörlüğü ve de
kanlıkları işgal etmekte ve hattâ binaları için
de tahribat yapmaktadırlar. 

4. Üniversite öğrenci olaylarının devleti 
ilgilendiren yönü: 

Yukarıdan beri anlatılan olaylar göstermek
tedir ki, üniversite öğrenci hareketleri öğrenci
lerin bütününü veya büyük çoğunluğunu içine 
almamakla beraber, topluca yürütülen hareket
lerdir ve üniversitenin elinde bu toplu hareket
lere karşı koyacak etkili bir vasıta yoktur. Üni
versite disiplin kurullarının faaliyetiyle bu tip 
olayların önlenebilmesi düşünülemez. Hattâ bu 
hareketi yapanlara karşı disiplin kovuşturması
na girişilebilmesi, üniversite yöneticilerinin teh
dit altında bulunmaları ve kendilerini güven 
. . . 
içinde hissetmemeleri nedeniyle imkânsızdır 
da. Kaldı ki, öğrenci hareketleri toplu hare
ketler olduğu için, üniversite yönünden bunla-
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Un faillerini sıhhatle tespit ve gerekli ispat va
sıtalarını elde edebilmek son derece güçtür. 

Bütün bu ağır şartlara rağmen üniversite 
disiplin kurulları bâzı hallerde çalıştırılmış ve 
bir kısım öğrenciler üniversiteden uzaklaştırıl
mış, bir kısmı da ağır cezalara çarptırılmıştır. 
Fakat bu tedbirler de istenen sonucu vermemiş
tir. 

BALKAN — İki dakikanız var efendim. 
FETHİ TEVETOĞLü (Devamla) — Sonuç: 
Yukarıda özetlenen olaylar üniversitemizin 

ve hattâ bütün üniversitelerin ve yüksek okul
ların karşısında bulunduğu güç durumu açık
ça göstermektedir. Esasen bu nedenle üniversi
te organlarının bu tip öğrenci olaylarının çık
masına engel olabilmek için aldığı çeşitli tedbir
ler hiçbir fayda sağlayamamış olduğu gibi, bun
ların üniversite hayatında meydana getirdiği 
olumsuz etkileri, yarattığı huzursuzlukları ve 
anarşik ortamı da ortadan kaldıramamış veya 
hafifletmeye muktedir olamamıştır. Bu durum 
karşısında Senatomuz aşağıdaki hususları yük
sek bilgilerinize sunmayı kaçınılmaz bir görev 
saymıştır: 

1. Öğrenci hareketlerinin yaptıkları mad
dî, manevî tahribatın üniversite tarafından ön-
lenebilmesine veya ortadan kaldırılmasına im
kân yoktur. Esasen bu hareketler artık üniver
site içi bir olay olma niteliğini de kaybetmiştir. 
Bu itibarla, Devletin bu hayatî meseleye bütün 
organlarıyle ve önemle eğilmesi ve memleket 
bayrına bir çıkar yol bulması kaçınılmaz görül
mektedir. 

2. Devlet, gerekli tedbirleri almadığı tak
dirde üniversitede can güvenliğinin tamamen 
ortadan kalkacağı, öğretimin bütün fakülteler
de duracağı ve halkı bölücü fikirlerin millî 
güvenliği sarsacak bir genişlik kazanacağı teh
likesi apaçık belirmiştir. Üniversitemizin bu teh
like karşısında önleyici veya bertaraf edici güç
te bir tedbiri yoktur. Esasen, şimdiye kadar bu 
konuda alabildiği tedbirlerle ulaştığı sonuç da 
bunu göstermektedir. 

Bu itibarla .Senatomuz, Üniversitemizin kar
şısında bulunduğu çok ağır şartlar ve bu şart
ların memleket bütünlüğü ve güvenliği üzerinde. 
yapacağı etkiler dolayısıyle üniversiteyi bir 
gün bütünüyle ve uzunca bir zaman için kapa
mak zoruyle karşılaşma ihtimalinin derin üzün
tüsü içindedir.» 
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Zabıtlara geçirdiğim şu belge; ki tamamen 
üniversitelerimize ait, üniversitelerimizin yetkili 
organlarının kararıdır, getirilen tasarının ve 
müzakere edilmekte olan maddenin ne kadar ye
rinde, ne kadar lüzumlu ve asıl kümler tarafın
dan bu lüzum görülerek istenildiğinin bir ve
sika sidir. Bunun dışında mütalâa kabul etmek, 
ancak aynı anarşist hareketlerin yine bütün 
pervasızlığı ile devamını temenni etmekten iba
ret tir kana aıtınd ayım. 

Saygılarımla, (A. P. sıralarından alkışlar) 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Önerge 

aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bitti efendim. Önergenin le

hinde Sayın Atalay, aleyhinde Sayın Tevetoğ-
lu konuştular. Sayın Öz>türk önergesini izah 
etti. Önerge üzerindeki muamele bitti efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, alınan karar gereğince önerge veril
miş maddeler üzerinde müzakere devam edecek
ti. Şimdi, yalnız önergenin aleyhimde ve le
hinde diye bir şey denmedi, önergenin aley
hinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, yeniden bir 
usul müzakeresi açmam mümkün değildir. Bun
dan evvel Sayın Mirkelâmoğlu Riyaset ettiği 
sırada, maddenin müzakeresinin ortasında bir 
önergeyi muameleye koyduğu için burada saat
lerce bir usul müzâkeresi cereyan etmiş ve ne
ticede Heyeti Umumiye.ııin vardığı hüküm, bi
zim öteden beri tatbik edegeldiğ-imiz hüküm
dür. O da şudur: Maddenin müzakeresi bittik
ten sonra verilmiş olan ö,n;ergeler oya konur. 
Maddenin müzakeresine bendeniz geçtim; Yük
sek Heyetten sordum, söz isteyen olmadı, 
«Yok» tefhimini yaptım. «Yok» tefhimi, madde 
üzerindeki müzakerenin tamamlandığının ifa
desidir. Ondan sonra önergenin işleme konul
masına geçtim. Sayın Öztürk önergesini izah 
ettiler-, önergenin lehinde Sayın Atalay, aley
hinde de Sayın Tevetoğlu konuştu ve önerge 
hakkındaki muamele bitti. Bunun dışında, usul 
hakkında müzakere açmam mümkün değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tutumunuz hak
kında Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Tutumum hakkında buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 

önergemiz var, önerge verdik Sayın Başkan. 
Madde üzerinde bir önerge verdik. 
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BAŞKAN — Önergeler, bu aldığımız karar 
üzerine verilmiş olan. önergelerle kesildi efen
dim. Yeniden her safhada önerge vermek müm-
,kün değil, o zaman müzakereleri bitiremeyiz. 

FİKEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nasıl 
olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdiye kadarki tatbikat öyle 
efendim. 

Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Hazerdağ-

lı'nıın ifade ettiği ve talep ettiği husus İçtüzüğe 
uygundur. Biraz önce de ifade ettim, madde 
üzerinde görüşülme açılmasına imkân hazırla
yan husus şu; daha önce bir önerge verildi ve 
önergenin mahiyeti şu idi: 

Hakkında değiştirme önergesi verilen mad
deler üzerinde görüşme açılacak, verilmeyen
ler oikunup oylanacak... Tamam. Kabul edil
di. Bunun şahsen ben de aleyhinde idim; amla 
kabul edildi, buna saygılıyız. Şimdi bu kabul
den sonrasına gelelim. ^ 

Sayın Başkan, diyor ki, «Ben 66 ncı mad
deyi akuttum; önerge vardı, Grene! Kurula sor
dum, madde üzeninde söz isteyen var mı de
dim, kimse söz istemedi. Benim bunu bu sekil
ide tefhimimden sonra önerge vardı, önergeyi 
işleme kaymak isterim. «Şimdi konu iste bura
da bir özellik taşımaktadır. 

Bizim İçtüzüğümüze göre yeterlik önergesi 
Verilmediği takdirde, .maddenin görüşülmesi 
imkân dâhilinde olduğu müddetçe, söz isteyen 
olduğu takdirde kendisine söz verilir. Önemli 
olan, kayıt sırasına göre söz isteyene sözün ve
rilmesidir. 

Sayın Başkan, «İçeride bulunmadı, bilâha
re geldi, binaenaleyh, ben tefhim ettim, söz 
isteyen yoktur dedim, bunu yeterlik sayıyo
rum.» demektedirler. İçtüzüğümüzde böyle bir 
ıkayıit ve böyle bir yorum yak. Yani maddenin 
görüşülmesi sırasında Başkanın, «söz isteyen 
var mı?» diye sorduğu, kimse bulunmadığı tak
dirde önergeye geçildiği bir safhada, Başkanın 
«Madde haikkında söz isteyen yok mudur?» be
yanı yeterlik anlamındadır ve bu şekilde geçer
li sayılır diye, İçtüzüğümüzde böyle bir kayıt 
yok. Bulunmadığına göre İçtüzüğün âmir hük-
ımıü işler. Nedir 1. Madde üzerinde lehte, aleyh
te ve üzerimde üyeye söz verilmedikçe yeterlik 
önergesi verilemez ve maddenin görüşülmesi so
na erdirilemez. Sarih hüküm bu. 
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Bu hükmü şimdi tipik bir örnekle izah ede
lim. Farzımuhal müzakere devam ediyor ve 
maddenin başında bir üye söz almış. Bir kişi 
'konuşuyor; Sayın Başkan soruyor, «Blaşka söz 
isteyen var mı .. Yok.» Bu arada Hükümet 
söz istiyor yaihut Komisyon Başkanı söz istiyor, 
konuşuyor. Bunun üzerinle her hangi bir arka
daşımız o madde üzerinde görüşünü ifade et-
ımek ihtiyacını hissediyor, söz istiyor... Söz 
vermeyecek mi Başkan? Yermek zorundadır. 
Sayın Başkanın, «Söz isteyen var mıdır?» deme
sine ve hiçbir üyenin de söz istememesine rağ
men; yani her hangi bir şekilde maddenin gö
rüşülmesi safhasında bir üye söz istediği tak
dirde, Başkan, «Hayır ben tebliğde bulundum, 
(söz isteyeni var mıdır, dedim, kimse sesini çı
karmadı, binaenaleyh, benim bu beyanım bir 
yeterlik sayılır.» demesi bir üyenin söz alması
na mâni değildir. Bu sebeple maddenin görü
şülmesi oylama safhasına gelmediği, aleyhin
de yeterlik önergesi verilmediği takdirde, lehin
de ve aleyhinde sayın üyeler söz alabilir, konu
şabilir. Yeter ki bir yeterlik önergesi verile-
bilsiu. Yeriimeıdiği müddetçe her hangi bir 
siafhasında üye söz alma hakkına sahiptir. 

Bu, söz alma hürriyeti üyelerin temel 
haklarıdır. Bu hakkı; Sayın Başkan özür di
lerim, bir yorumla ortadan kaldıramazsınız. 
Bu sebeple Sayın Hazerdağlı söz istemiştir, Sa
yın Gründoğan söz ist emiştir, ben de önerge ile 
madde üzerinde söz istemiş bulunuyorum, lüt
fedeceksiniz, bu söz hakkımızı vereceksiniz. 
Yermediğiniz takdirde, İçtüzüğün Başkan tara
fından değiştirilmesi anlamından başka bir şey 
değildir. Şüphesiz biz zorla söz alacak değiliz. 
Biz, nihayet bunları ifade edeceğiz, Başkan 
takdir edecek, söz verecek. Yermediği tak
dirde, bizim de gideceğimiz yer nihaî merci 
olan Anayasa Mahkemesidir. Diyeceğiz ki, 
«Sayın Başkan madde üzerinde dahi söz hak
kımızı engelıliyor.» Demokrasi budur, yoksa 
biz elbeitteki zorlamayacağız, rica edeceğiz, 
ıSayın Başkana anlatacağız, dilimizin döndüğü 
kadar anlatmaya çalışacağız, ifde edeceğiz. 
Bunu Sayın Başkan takdir edecekler veya söz 
yerecekler, ya da vermeyecekler. Takdir Sa
yın Başkana aittir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan tutanağı okur musunuz? 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müdaade buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tuta
nak okunsun diyorum, başka bir şey demiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, itham 
altındayım. 

Sayın Atalay'm konuşmalarında verdikleri 
misal, Tüzükte sarahaten yazılı olan bir mi
sâldir ki, o da «Bakan ve Komisyon konuştuk
tan sonra son söz senatöründür.» hükmüdür. 
O baş/kadir, maddenin müzakeresinin şekli baş
kadır. Bu şekil teamül olmuştur, sarahat ol
masa dahi, bu böyle yürüyecektir. 

Ben şimdiye kadar tatbikatı bu şekilde yap
tım : «Yok» tefhimini maddemin müzakeresini 
bitmiş telâkki ederek yaptım. Eğer ben kana-
atımda ve tatbikatımda yanlış isem, gidilecek 
yollar vardır ve ben bu tatbikatıma devanı ede
ceğim, bir. 

İkincisi; maddenin müzakeresinin bittiğini 
tefhim ettiğim halde, yeniden şu anda; yani 
bir önergenin müzakeresi sırasında yeni önerge 
veriliyor. Yeni önerge ancak maddenin müza
keresi sırasında verilebilir. Maddenin müzake
resi bittikten sonra önerge verilmez. Şimdi ye
niden söz hakkı doğurmak için, yeniden söz 
hakkı kazanmak için önergeler veriliyor ki, ben 
bunlara söz verdiğim takdirde Tüzük madde
lerini yozlaştırmış olurum. Bunu sureti katiye-
de yapamam efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz bir soru sora
cağım? 

BAŞKAN — Soru sorun buyurun. Hallede
lim efendim bunu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi 
bu söylediğiniz sözlerin mantık kurallarına ay
kırılığı vardır ve zannediyorum ki, sizin tara
fınızdan da içtenlikle kahul ve teslim edilir. 

BAŞKAN — Ben mantık kuralına aykırı 
bir şeyi asla kabul etmem ve söylemem de. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi 
bu söylediğiniz sözler; yani tefhim ettiğiniz 
hüküm benzeri sözler bu Tüzüğün neresinde 
yazıyor? Allah aşkına gösterin de anlayalım. 
Bizim, maddenin müzakeresi bitmeden önce ta
dil önergesi vermemizi önleyici hükmü nere
den çıkartıyorsunuz? Bana şu maddeyi göste-

\ 
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! rin, sizin dediklerinize hiç, ama hiç itiraz
sız uyacağım; fakat ben bu İçtüzüğü incele
dim. Bir maddenin her hangi bir fıkrasını ve
ya hükmünü değiştirmek veya kaldırmak üze
re önerge vermenin zamanı, süresi, sırası ne
rede yazılı, şunu söyleyin? Kendinizin hukuk 

i kaidesi koymaya yetkiniz olmadığını lütfen 
ı kabul edin. Şu Parlâmentonun Senato kanadı

nın yönetimi, sizin yönetiminize geldiği za
man Allah biliyor ki, üyelerin her birisi özel 
bir ürperti duyuyor. 

BAŞKAN — Her halde siz, sadece siz; 
başkasından bu sözü duymadım. (A. P. sırala
rından gürültüler.) Lütfen efendim, müdaha
le etmeyin de tatlılıkla bitirelim şu müzakere
yi, lütfen efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, siz gerçekten bir yönetici olmaktan 
çak... 

BAŞKAN — Şahsıma tevcih etmeyin istir
ham ediyorum. Ben sizinle bu kürsüden mü
nakaşa etmek durumunda değilim. Onun için 
şahsıma tevcih etmeden objektif konuşunuz 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yönetici olmak düzeyine gerçekten 
gelmemekte ısrar ve inat ediyorsunuz. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başka
nım, lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Sizi de dinleyeceğim efendim, 
bir dakika. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Size 
soruyorum; bu madde üzerinde bir önerge ver
dik, bu önergeyi müzakere etmeyi men eden 
tüzük hükmü nerededir? Lütfen bana göste
riniz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Zeren, buyurunuz. 
MACİT ZEREN (Amasya) — Münakaşası 

yapılan bu konu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsu
nuz, buyurunuz efendim. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Saygı değer 
arkadaşlarım; 

Bir usul zorlamasına kanaatimce mahal yok. 
Önce bu kanunun müzakeresi sırasında, müza
keresine başlamadan önce üzerinde takrir veri
len maddelerin görüşülmesi hususu teklif edil-
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üû'iş, Genel Kurulumuz buna karar vermiştir. 
Genel Kurulumuz buna karar vermeyebilirdi. 

O takdirde çok geniş bir müzakere usulünün 
içerisine girerdik ve şu dakikada yapmış ol
duğumuz bir münakaşaya mahal de kalmazdı. 
••Mademki aksine bir karar verdik, o takdirde 
'bunun icabına ve gereğine uymak zorundayız. 
Yani takrir verilen maddeler üzerinde takrirler
le birlikte müzakere usulünün icabı ne ise ona 
uyumaya mecburuz. 

Şimdi arkadaşlarım, müzakerenin bir baş
laması, bir de bitmesi vardır. Yani hudutsuz 
bir müzakere, namütenahi bir müzakere düşü
nülemez. Bir müzakerenin başlaması vardır; 
amıa bunun bir de bitmesi vardır. 

Müzakere nasıl başlar? Elimizdeki mevzuata 
göre bir tasarının müzakeresi sırasında Başkan 
maddeyi okutur; okunmasıyla beraber; «Söz is
teyen var mı?» diye sorar. Söz isteyenler söz 
sırasına ve söz nizamına girerler. Şimdi, bu 
suretle başlayan müzakerenin bitimine gelelim. 
Nasıl biter? Ya söz isteyen yoktur, müzakere 
biter; ya söz isteyenler, sıraya girenler sıra
sıyla konuşmuşlardır, konuşmalarını bitirmiş
lerdir, başkaca söz talebi vaki değildir, mü
zakere biter veyahut da kifayet verilir, kifayet 
oylanır, müzakere biter. İşte, müzakerenin bi
tiş şekilleri ortada. Bunun dışında başka bir 
müzakerenin bitmesi mevzubahis değil. Başkan 
sormuş mu?... Sormuş. Söz talep eden olmuş 
mu arkadaşlarım?.. Olmamış. O halde müzake
re bitmiş, bu bir. 

İkinci husus; takrirler daima müzakerenin 
sonunda oya konur. Takrirler her hangi bir 
maddenin müzakeresinin sonunda muameleye 
konur. Neden? Evvelâ tenevvür edilir, konu 
(aydınlanır, ondan sonra teklifler teker teker 
ortaya konur. Yani önceden teklifin ele alın
ması, sonradan müzakerenin açılması şimdiye 
kadar bir yerde görülmemiştir. Binaenaleyh, 
usul odur ki; evvelâ konu üzerinde müzakere 
açılır, müzakereye Genel Kurulda istek ve ni
yet varsa bu işlem yapılır, bitirilir, onun ar
kasından da teklif gelir. İşte, teklifin halen 
görüşülmekte olması, önergelere halen başlan
mış olunması da müzakerenin bu konuda bitti
ğinin bir delilidir. 

Şimdi, bugüne kadarki tatbikata gelelim. 
Sayın Başkanın kanaati bu. Bendeniz de de-

20 . 6 . 1973 O : î 

' falarca bu usulü Riyaset Makamında bulundu-
ğum sırada aynı şekilde anladım ve uyguladım. 

| Tatbikatı tetkik ediniz; hukuka çok saygılı 
i olunması lâzımgelcliğini bize tavsiye eden 
J muhterem arkadaşım Sayın Atalay, on yıllık 
i tatbikatı arayınız, 50- tane misalini gösterecek

siniz. Bana izin verirlerse onu bulacağım; ken
disi de bizini gibi anlamış ve tatbik etmiştir. 
Bugün işine gelmediği için bunu başka türlü 
tatbik etmek istiyorsa, usul buna müsait değil
dir. Usule ve hukuka gerçekten saygılı olmak 
lâzımdır. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul meselesi halledildi. Ben 
sorulan suale cevap vereceğim de bunu kapa
tacağım efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Neyin 
usulü hakkında? Usul yok, müsaade buyurun 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sataşma 
vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, sorulan 
suale cevap vereyim, ondan sonra mesele ta
mamlanıyor. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sataşma var 
Sayın Başkan. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, tutanağı okuyun, bu maddenin mü
zakeresi yok ki... «Söz isteyen var mı?» deme
diniz. Tutanağı okuyun. «Söz isteyen» sözü 
tarafınızdan söylenmiş midir, söylenmemiş 
midir ? 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Neyin 
usulü hakkında? Evvelâ onu beyan edin de söz 
verip vermemek bana ait. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tüzük hakkın
da Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Uygu
ladığınız usul hakkında. 

BAŞKAN — Uyguladığım meyin usulü hak
kında? 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müza
kere usulü hakkında, 

BAŞKAN — Müzakere usulü Tüzüğe göre 
yapılıyor. 

Sayın Atalay, siz Tüzüğün neyine göre söz 
istiyorsunuz ? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — 58 nci maddesi 
gereğince Tüzüğe aykırı hareketinizden dolayı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Demin verdim, izah ettiniz, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Zeren ak

si görüşü savundu ve sizin de deminki izahatı
nız aynı görüşteydi. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN —• Şimdi müsaade buyurunuz, Sa
yın Fikret Bey bir sualde bulundular,, ben sua
le cevap vereceğim. (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz cevap vereyim efendim, cevapsız bırak
mayayım. Zatıâliinizin sualinden kaçmış olma
yayım, lütfedin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başka 
bir husus var efendim. Müsaade ederseniz arz 
©deyim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Yüksek He
yet bir takriri kabul etti. Bu takrir, üzerinde 
önerge verilmiş olan .maddeler dışında kalan 
.maddelerin okunup oylanması, sadece önerge 
verilmiş olan maddelerin müzakereye tabi tu
tulması hakkında idi. Bunun mânası şudur: 
Kanun tasarısının sonuna kadar müzaikerat sı
rasında önerge vermek serbest bırakılmış olur 
ise 1)U takririn o zaman hiçbir mânası kalmaz 
ve l)iı takrir işlemez. Bu takrirden kasıt, mü
zakereyi kısaltmaktır. Takrir, üzerinde önerge 
verilmiş maddelerin müzakereye alınması, di
ğerlerinin alınmaması maksadına matuftur. Ak
si takdirde her an, her madde için müteaddit 
önergeler verilir ve kabul buyurmuş olduğunuz 
takrir mânâsız hale gelir. Bu itibarla, ben 
Yüksek Heyetin kabul ettiği bir takriri mana
sız hale getirmemek vazifesiyle muvazzafım. 
Durum bu. Usul hakkında başka da söz ver
miyorum efendim. (O. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Neye 
tutanağı okumadık Sayın Başkanım? Nasıl Ka
ranlığa getiriyorsunuz... 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. Getirti
yorum, okuyacağım. Ben tatbikatımı biliyo
rum. Sizi tatmin etmek için ayrıca okuyaca
ğım. Eğer sizin söylediğiniz gibiyse ben Yük
sek Heyetten hatamı, özürümü dileyeceğim. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
;ediljmişftir. 

Buyurunuz efendim, okuyunuz. 
ıSIRRI ATALAY (Kars) — Bir dakika Sa

yın Başkan... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ama be

nim hakken var. Aceleye getiriyorsunuz. 
•SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge verdi

ğim ve bunu kabul etmediğiniz zabıtlara geçsin 
efendim. 

BAŞKAN — Önergelerinizi kabul etmediği
mi beyan ettim efendim. 

Buyurunuz efendim, zaptı getirttim, oku
yorum r 

«BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok.» 

Tatmin oldunuz mu efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müza

kere açacaksınız Sayın Başkanım, buna mec
bursunuz. 

Maddeyi okuyunuz. 
Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların 

tatili 
Madde 67. — Fakültedeki düzenin sarsılma

sı ve kamu hizmetlerinin görülmesinin güçleş
mesi hallerinde iç düzeni korumak için gere
kirse, dekan dersleri ve çalışmaları üç gün için 
kısmen veya tamamen tatil edebileceği gibi ay
nı süre için fakülteyi tamamen de kapatabilir. 

Dekan bu yetkisini kullanımca en kısa za
manda fakülte yönetim kurulunu toplantıya 
çağırır, yönetim kurulu tatil veya kapatma 
kararını kaldırabileceği gibi bir hafta daha 
uzatabilir: Daha uzun süre tatil veya kapatma 
68 nci maddedeki hükümlere bağlıdır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz «diyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Üniversitenin kapatılması veya çalışmaların 
tatili 

Madde 68. — Üniversitedeki kamu hizmeti
min tamamen veya kısmen güçleştiği hallerle, 
iç düzeni korumak için gerdeli olan hallerde 
rektör, bir veya birkaç fakültenin ders ve ça
lışmalarını kısmen veya tamamen bir hafta için 
tatil edebileceği gibi, bir veya birkaç fakülte
yi, ya da üniversiteyi kapatabilir. 

Retktör bu yetkisini kullanınca en kısa za
manda üniversite yönetim kurulunu toplantıya 
çağırır. Yönetim kurulu tatil veya kapatma ka
rarını kaldırabileceği gibi, gerekirse, diğer fa
kültelere de teşmil edebilir ve durumu her ay 
yeniden incelenmek: şartı ile, tatil veya kapatma 
süresini bir yıla kadar uzatabilir. 

Kapatma kararı en büyük mülkî âmire der
hal bildirilir. 

Kapatılmış olan fakülte ve üniversite bina
ları ve eklentileri güvenlik kuvvetlerince mu
hafaza altına alınır. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Verilmiş iki takrir var, arz ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Tasarının G8 ııci maddesinin birinci pragra-

fmın aşağıdaki önerilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öz t ürk 

Madde 68. — (Pragraf 1) Üniversitedeki 
kamu hizmetinin tamamen veya kısmen güçleş
ti ği hallerle iç düzeni korumak için »gerekli olan 
zamanlarda rektör yönetim kurulunu hemen 
toplantıya, çağırarak, bir veya birkaç fakülte
nin ders ve çalışmalarını kısmen veya tamamen 
'bir hafta İçin tatil kararı alabileceği gibi, bir 
veya birkaç fakülteyi kapatabilir. Durumun de
vamı halinde diğer fakültelere de teşmil edebi
lir ve tatil kapamayı bir yıl kadar uzatabilir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergenizle ilgi
li bir diyeceğiniz var mı 'efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Buradan 
izah. edebilirim, efendim. 

BAŞKAN —Buyurun, efendim. 

— 313 

20 . 6 . 1973 O : 1 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, bir rektörün tek başına, dekanlarını, yö
netim kurullarını haberdar etmeden kapaması
nın sakıncalı olacağı kanaatindeyim. Bu iş ya
pılırken, üniversitedeki kamu 'hizmetlerinin iş
lerin tamamen veya kısmen güçleştiği hallerde, 
rektör, yönetim kurulunu hemen toplantıya ça
ğırır; yani, yönetim kurulu ile birlikte hareket 
eder. ıÇünkü yönetim kurulu heran yanındadır. 
Neticede alacağı kararlarla tek başına hareke
tinin mahzurlu olduğunu, ortaya koymak isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Geçen hâdiseler bize göstermiştir ki, üniver

siteler içinde »büyük kargaşalıklar olduğu za
man idare, hiçbir tedbir alamayacak duruma 
düşmüştür. 

Hiçbir fonksiyonu olmayan bir rektör, hiçbir 
hareket yapamayan bir idare kurulu üniversi
tenin içinde 'bulunmuş veya bulunmamış ne 
kıymeti var?. Bir ilkokul, 'bir lise müdürü ve 
idarecilerinin elinde bulundurdukları salâhi
yeti dahi haiz bulunmayan bir üniversite rek
törünün büyük kargaşalıklar sırasında hiçbir 
salâhiyeti bulunmamasını kabul etmek mümkün 
değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, mahkemelerde bile 
inzibatı bozan suçlulara, müdahillere, müşteki
lere karşı, hattâ savunma görevini üzerine al
mış avukatlara, karşı dahi hâzı inzibatî tedbir
ler alınması hususu o mahkemenin başkanına 
verilmiştir ve o mahkemenin başkanı bu tedbir
leri ittihaz eder. 

Şimdi düşününüz; Ortadoğu Üniversite
sinde, İstanbul Üniversitesinde, İstanbul Tek
nik Üniversitesinde derslere girilmiyor, hocalar 
hırpalanıyor ve hocaların iskemleleri üniver
site pencerelerinden sokaklara atılıyor, rektör 
de eli kolu »bağlı buna bir şey yapamıyor... İda
re heyetini çağıracak da, idare heyetinden karar 
alacak da, o kararı uygulayacak... Nasıl olur 
arkadaşlar?... Göz göre göre böyle işleri karıştı
ranlara boynumuzu mu vereceğiz, yoksa mem
leketin içinde otoriteyi temin mi edeceğiz?... 
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Otoriteyi temin edeceğiz. Okutma, okuma 
görevini yapan arkadaşların, herkesin hakkını, 
kiralın hakkını krala vereceğiz. Başka çıkar 
yol yoktur. Toplantı zamanında olmadığı va
kit rektör -oranın en büyük âmiridir, kendi ya
pacağını yapacaktır, ondan sonra etrafını top
layacak, onlardan kararını alacak, tasdik etti
recektir. 

Eğer bunun hilâfında, düşünülecek bir vaziyet 
olursa Sayın Tevetoğlıı'nun fikirlerine iştirak 
edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve komis

yon katılıyor mu efendim? 
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-

OĞLU (Bitlis) —Katılmıyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
68 nci maddenin birinci pragrafıyle ilgili 

önergem kabul edilmediği takdirde, ikinci prag-
rafııı metinden çıkarılmasını saygılarımla öne
ririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bilimin in

sanlara kazandırdığı yılların tecrübelerini bir 
tarafa iterek, tek kişinin vereceği kararların 
hatalı olduğunu kabul etmemek gibi bir duru
mu savunmanın içindeyiz. 

Düşününüz, Atatürk gibi dâhi bir insan bi
le vereceği her kararında müşaveresini yap
mıştır, hem de geniş çapta yapmıştır. Dikkat 
ediniz, nutkunu ve hayatını inceleyiniz; baştan 
sona kadar en ufak kararında en az üç - beş ki
şilik bir heyetle durumu mütalâa etmiş, onla
rın fikrini beğense de beğenmese de dinlemiş, 
ona göre karar vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir rektör karar ve
recek, kapatacak. Kapatmayabilir de; fakat 
o yönetim kurulu, (ki onlar da bilim adamıdır; 
dekandır, rektör yardımcısıdır, o üniversitenin 
üyeleridir) herhalde kendi aralarında yapa
cakları müzakere ile daha sıhhatli bir karar alma 

imkânı ıhuiuriar ve kapanmasına veya kapanma
masına karar verirler. Rektör kapatmaya da bilir. 
Fakat" yönetim kurulunu, kapatılması için ikna 
eder, fakültem çalışmıyor, çaiıştıranrıyornm der 
ve nedenlerini anlatır. Rektör, bu fakültenin ka
patılma ve kapatılmama nedenlerini bilmeden ka-
kapatır veya kapatmaz. 

Bu 'bakımdan diyorum ki, daha çek aydınlığa 
kavuşması için ya bu fıkranın çıkarılması ya da 
birinci önergemin kabulü gerekil'. Böylelikle tek 
kişinin vereceği hatadan doğacak mahzurlar or
tadan kalkmış olur. Şimdiye kadar insan yaşantı
sı ve toplumların gelişimi için alman tarihî ka
rarlarda hiçbir zaman ferdî kararların olumlu so
nuçlara bağlandığı görülmemiştir; hatalar devam 
etmiş gitmiştir. 

Partilerde de böyledir. Liderler gruplarına hâ
kim okluğu gün partilerde demokrasi çökmüştür; 
partiler dağılır gider. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan hunu ri
ca ediyorum. Yani, burada bir yönetim kurulu 
vardır. O da rektör kadar bu işte kendi fakülte
sini düşünecek, anlayacak mesuliyetlerin, sorum
lulukların içindedir. İştirak ettirilmesinin faydalı 
olacağını düşünerek takriri verdim. Bu bakım
dan, bu paragrafın çıkarılmasının faydalı olaca
ğı kanatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öner

genin. aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, önergenin 
aleyhinde buyurunu;:. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın önerge sahibinin bu fıkrayı tam mâna
sı yi e ckumadığı anlaşılıyor. Zira, sözleri ile fık
ranın fiilî durumunun birbirini tutmadığı biraz 
sonra meydana çıkacaktır. 

Fıkrayı ekliyorum: «Rektör bu yetkisini kul
lanınca en kısa zamanda üniversite yönetim ku
rulunu toplantıya çağırır.» 

Demek ki, rektör, «Üniversiteyi kapattım» de
diği zaman kapatma fiilinin tahakkuku, ancak 
Üniversite Yönetim Kurulunun bu kapatma ka
rarını tetkik ve tasdik etmesi ile mümkün. Yöne
tim Kurulu isterse bu kapatma kararını kaibul ede
cek, isterse kabul etmeyecektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Olmaz, olmaz. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Hazeı* de «hayır» diyorlar; devam edelim, metni 
dkumaya : 

«Yönetim Kurulu tatil veya kapatma kararını 
(kaldırabileceği gibi...» Yani, tatil veya. kapatma 
kararım kim veriyor? Rektör. Rektörün vermiş 
olduğu bu kararı tasdik ve kaldırabileceği gibi, 
gerekirse diğer fakültelere de 'teşmil edebiliyor. 

Farz edelim 'ki, rektör yalnız Tıp Fakültesini 
ele aldı, Edebiyat Fakültesini ele almadı. O zaman 
;bu Yönetim Kuruluna •gerektiği zaman Tıp Fa
kültesi ile beraber Edebiyat Fakültesini de ka
patma kararı içerisine alabilecek yetkiyi veriyo
ruz ve bu durum her ay yeniden incelenmek şar
tı ile tatil veya kapatma süresi bir yıla kadar uza
tılabiliyor. 

Demek ki, bir üniversite rektörünün elindeki 
bütün yetkiler almıyor. Zaten Sayın Öztürk de 
burada bir kişiye bağlanmasın diyor ve bunu' da 
tasdik ediyorlar, ama hem bu yetki bir kişinin 
elinde kalmasın, ıh em de bu fıkra, buradan kalk
sın diyor. Demek ki, arkadaşımızın sözü ile fik
ri ve havli birbirini tutmadığı görülmektedir. Bu 
itibarla önergenin reddi gerekmektedir. 

T eş ek'kü r ed erim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis

yon katılıyorlar mı efendim?.. 
KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-

OĞLU (Bitlis) — 2 nci fıkra, 1 nci fıkrayı ta
mamlayan bir fıkradır ve çıkarılması mümkün de
ğildir. Onun için katılmrvoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hüküm e! t ve Komisyon katılmı
yorlar. 

Önergenin 'dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza, arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümetin idareye clkoyması 
Madde 69. — Üniversitelerle onlara bağlı 

kuruluş ve kurumlarda veya bir üniversiteye 
bağlı olmayan fakültelerde, öğrenim ve öğre
tim hürriyetlrinin tehlikeye düşmesi ve bu teh
likenin üniversite organlarınca önlenmemesi; 
veya üniversite organlarınca alman tedbirlerin 
gereken sonucu vermemesi; 

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
herhangi birisinin, insan hak ve hürriyetlerini 
veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü veya dil, ırk, smıf, din ve 
mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Anaya
sada belirtikin Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
kastiyle kullanılması; hallerinde Bakanlar Ku
rulu, ilgili üniversitenin veya bu üniversiteye 
bağlı kuruluş ve kurumların veya bir üniversi
teye bağlı olmayan fakültenin idaresine belli 
bir süre ile el (koyabilir. Eükoyma kararı Resmî 
Gazetede yayımlanır. Yayımlanmayı müteakip 
48 saat İçinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının onanıma sunulur. Elkoy-
ma süresi 2 ay ı geçmez. 

Ancak, her defasında 2 ay?ı geçmemek üze
re süre uzatılabilir. Uzatma kararı, Türkiye 
Büyük Millet Mıeelisi Birleşik Toplantısının 
onanıma sunulur. 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde söz is
teyen s ay m üye?.. Buyurunuz Sayın At alay. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sıra
sında 69 ncu madde üzerindeki görüşümü ifade 
etmiş idim. 

Anayasanın değiştirilen 120 nci maddesinin. 
sekizinci fıkrası; «Üniversitelerle onlara bağlı 
fakülte, kurum ve •kuruluşlarda. öğrenim ve öğ
retini hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu 
tehlikenin üniversite organlarınca giderilme
mesi halinde...» diye başlamaktadır. Böylelikle 
Anayasanın değişi'k 120 nci maddesi, üniver
siteye belirli ve kayıtlı hallerde el koymayı der
piş etmiştir ve bunu açıkça göstermiştir. Demiş
tir ki, «...Üniversitelerle onlara bağlı fakülte, 
kurum ve kuruluşlarda, öğrenim, ve öğretim 
hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehli
kenin üniversite organlarınca giderilmemesi ha
linde...» 

Şimdi, getirilen yasanın 2 nci fıkrasında ise, 
'Cİkoymak için getirilen sebepler Anayasanın 
bu 12'Oi nci maddesindeki kesin hükme rağmen 
değiştirilmiştir. «Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerden herhangi birisinin, insan hak 
ve hürriyetlerini veya...» Buraya, kadar olan 
kısmı Anayasanın 120 nci maddesine aykırıdır. 
Anayasanın 120 nci 'maddesi derpiş etmiştir; 
Öğrenim ve öğretim hürriyeti tehlikeye girecek-
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tir, üniversitenin yetkili organları bunu önle-
yeıııeyeeeıktir.. Bu takdirde elkonab ilecek, ama 
gelen tasarıda ise, Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerden, deniyor. Anayasada yer alan hak 
ve hürriyetler o kadar çeşitlidir ki, dün de ifade 
ettim çalışma hürriyeti, sosyal güvenlik, hattâ 
hattâ kişinin mesken dokunulmazlığına varın
caya kadar çeşitli hak ve hürriyetler x\nayasa-
da yer almaktadır. 

Şimdi, «Anayasada yer alan hürriyetlerden 
herhangi birisinin...,» şeklinde gayet geniş ve 
gayet elâstikî bir hüküm yer almıştır. Sayın 
Bakan dün dediler ki; «120 nci maddenin son 
'bendi içinde şu cümle vardır; hangi hallerin el-
koymayı gerektireceği, elkoyma kararının ilân 
ve uygulanma usulleri ile süresi ve devamınca 
Bakanlar Kurulunun yetkilerinin nitelik ve 
kapsamı kanunla düzenlenir.»' Binaenaleyh, bu 
yetki olduğuna göre, bu -düzenlemede bir ka
nun ile olacağına göre biz bağlı değiliz.» 

Anayasanın değişik 120 nci maddesindeki 
öğrenim ve öğretim hürriyetinin tehlikeye düş
mesini bir yana bırakarak, yeni elkoyma sebep
lerini bir kanunla düzenleyecek değiliz. Ana
yasa 120 nci maddede tasrih etmiştir. Hangi 
hallerde elkoyma gerekeceğini öğrenim ve öğre
tim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesinin şekil 
ve suretini yasa düzenleyecektir. Yoksa, yeni 
elkoyma sebepleri yasa ile düzenlenecek değil
dir. Bu nasıl bir hukuk anlayışı? Bunun karşı-
-sına, yani siyasî iktidarın görüşünün karşısı
na, derhal üniversitenin görüşünü, iOmin görü
şünü çıkaracağız. «Anayasanın 120' nci madde
sinin son fıkrasının düzenlediği elkoyma hali. 
istisnai bir rejim getirmektedir ve Anayasanın 
deyimi ile öğretim ve öğrenim hürriyetinin teh
likeye düşüp de, bu tehlikenin üniversitece gi
derilmemesi halinde uygulanabilecek pek önem
li bir tedbirdir. Hem bu tedbirin, hem de tedbi
rin uygulanacağı kurumun önemi nedeniyle. 
Anayasa sadece yürütme organının kararıyle 
yetinmemiş, bu kararın geçerliğini Türkiye Bü
yük M'Eilet Meclisinin Birleşik Toplantısının 
onanıma bağlamıştır. Bu bakımdan, Anayasanın 
açık ve sınırlayıcı olarak getirdiği elkoyma se
bebine yenileri eklemek hukuken mümkün de
ğildir.» 

Doğrudur, hukuken mümkün değildir ve 
Anayasaya aykırıdır. Siyasî bir kişi olan ıSayın 

Bakanın yorumu ve kendi görüşleridir. Saygı 
duyarım, ama kendi görüşleridir, kendi kişisel 
görüşleridir. 

Hukukî bir görüş olup olmadığı hususunda 
da yine saygı duyuyorum, ama kendi görüşleri
dir, benini görüşümle aksi ist ikamettedir. Ben 
buna karşı üniversitenin görüşünü getiriyorum, 
Anayasanın sarih hükmünü getiriyorum. 120 
nci madde diyor ki, Öğrenim .ve öğretim hür
riyeti tehlikeye düştüğü takdirde...» 

Şimdi ne diyor. Anayasada yer alan herhan
gi bir hak ve hürriyet... Bu o kadar geniş ki, o 
kadar elâstikî ve o kadar keyfidir ki, hukuk 
bilgisine de ihtiyaç yok. Biraz objefctiif düşün
ce kâfidir. Anayasa sarih bir hüküm koyar. 
Son fıkrasında da, «yasayla düzenlenir» dediği 
zaman; e, Anayasa sınırlamış, ama sonunda 
yasa ile düzenlenir diyor. O hakle ben bu dü
zenlemeyle istediğim kadar bunu genişletirim... 
Bu böyle mümkün deği'ldir. 

Ünivtrsite; «Millî Eğitim Komisyonunun 69 
ncu maddeye getirdiği değişikliklerden sonra 
ortaya çıkan an etin acık olarak Anayasaya ay
kırıdır.»1 diyor, ben demiyorum, Ankara Üni
versitesi öğretim üyelerinin; içinde hukuk pro
fesörleri ve doktorlarının bulunduğu öğretim 
üyelerinin tetkikten sonra oybirliği ile vardık
ları görüştür bu. Eğer kabul ediyorsak bizim 
siyasî görüşlerimizin üstünde olan ilmin görü
şüdür. 

Ben tasarıyı okuduktan sonra, Ankara Üni
versitesinin bu görüşünü gördüm ve sevindim. 
Şuna sevindim; Anayasayı anlama hususunda 
yalnız olmadığıma ve görüşümde objektif bir 
dayanağımın tarafsız bir ilim hey etinden geldi
ğine sevindim. Ben Ankara Üniversitesinin 
görüşünü burada, ifade etmiyorum, bu tasarıyı 
ekuduktan, 69 ncu maddeyi gördükten sonra 
sahibolduğum görüşü teyid ve takviye ettiği 
cihetle okuyorum. 

Okumaya devam ediyorum. «Millî Eğitim 
Komisyonunun 69 ncu maddeye getirdiği deği
şikliklerden sonra ortaya çıkan metin açık ola
rak Anayasaya aykırıdır.» Anayasaya aykırı 
•sayılır demiyor, açık olarak Anayasaya aykırı
dır diyor. «Zira, Komisyonun metnine göre Ba
kanlar Kurulu öğretim ve öğrenim hürriyetle
rinin tehlikeye düşmüş sayılması mümkün ol
mayan ve üniVersite ile hiçbir surette ilgisi1 ol-



O. iSenatosu B : 75 

mayabilecek bâzı hallilerde bile üniversiteye: el-
koymıa yetkisiyle donatılmıştır.» İşte, biraz ön
ce Komisyonun çok sevdiğim sözcüsünün dediği 
keyfiliği getiriyor; hem de kamumla geltiriyor. 

«G-erçekten de, Komisyonun mietnine göre, 
•Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden her
hangi birisinin (Nitelikleri Anayasada belirtil-
mıiş olan Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kas-
dıyle kullanılması) üniversitenin idaresine >eıl-
koyma için yeterli sebep olacaktır. Bu fiilin ne
rede ve kimiler tarafından işlendiği Komisyonun 
metnine göre önemli değildir. Ne olursa olsun 
önemli değil... 

Şimdi, Komisyonun metni değil, Cumhuriyet 
İSenatosu Komisyonunun metni ve Adalet Par
tisi çoğunluğunun biraz sonra virgül ve nokta
sını değiştirilmeden kabul •edeceği liretindir bu. 
KÖYİŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜMOGLU 
('Bitlis) — DeğiştireMeyiz, Yüce Senatonun ka
bul ettiği metindir bu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin istirham 
)e d erini efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çoğunluk 
her şeyi yapabilir kaidesi şeklî bir hukuktur... 

REFET RENDECÎ ('Samsun) — Kim söyle
miş onu?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Yüce Senatonun kabul ettiği metin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ben müdahalele
ri önledim, sizde cevap vermeyin de müzakere
lerimiz uzamasın, Biliyorsunuz konuşmalar 
talıditlidir, sınırlıdır. Bunu vaktinizi israf et
meyin diye ben söylüyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yüce Sena
to demek, Adalet Partisi demek değildir; bil
ime] orei lâzım. İsterse Cumhuriyet Se ıra tosunda 
1 C. H. P.'li, 1 C. G. P.1Lİ, bir Kontenjan üyesi, 
'183'ü de Adalet Partili olsa, Cumhuriyet İSena
tosu demek Adalet Partisi demek değildir ve 
tonların görüşü demiek değildir. Evvelâ kendi
nizi buna alıştırın. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Ben de onu söyleımek istiyorum. Siz, Adalet 
Partisi kabul ediyor diyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Adalet Par
tisinin çoğunluğunun oyu ile bir virgülü değiş
tir im eden..., 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Se
nato çoğunluğunun oyu ile. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Adalet Par
tisi çoğunluğunun oyu ile... 

BAŞKAN — Artık söyleyeceğinizi söyledi
niz, tekrarlamayın efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İzin verin 
ben görüşümü tamamlayayım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Te
cavüz etmeden konuş. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir noktası 
•değişmeden peşin hükümle, peşin kararca bu 
yasa tasarısı kabul edilecektir, bunu biliyoruz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bi
liyorsunuz ire diye uğraştırıyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İstediği ka
dar- Anayasaya aykırı olsun, istediği kadar söy
lensin ve içinizden bunu gerçekten duysanız 
dahi... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Öyle bir 
tarafı yok Sayın Atalay. Olsa, bizim sizden çok 
daha vicdanlı olacağımızı siz bilirsiniz. 

.SIRRI ATALAY (Devamla) — Duysanız 
diyorum... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, görüyorsunuz ki, 
muayyen bir zümreye hitabediyorsunuz. Cum
huriyet Senatosu Heyeti Umumiycsiiue hita'be-
deceğinizi siz gayet iyi bilirsiniz, ama muay
yen bir zümreye hitabediyorsunuz ve muka
beleleri eclbediyorsunuz, yapmayın bunu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu duy
sanız bili e virgül değiştirilmeden bu kabul ıedi
necektir. 

Şunu ifade etmek istiyorum; Ankara Üni
versitesi diyor k i ; «Komisyonun kabul 'ettiği 
bu 'metin Anayasaya aykırı.» Ben de diyorum 
ki, bir kader meselesi değil, bir zaman mesele
sidir bu tasarının akıbeti. Hiçbir uğraşının, hiç
bir düşünce prensibinin değiştir ilmeye ceği bir 
zaman geçecektir, tüzük hükümlerine göre bir 
'Merasim, işıleyeoektir ve olan olacaktır. Yani, 
şunu ifade etmek işitiyorum; virgülü değiştiril
meden kabul .edilecek bir metindir. Peşin olarak 
belli, sonu bu. 

Orada «Komisyonun metni» diyor. Ben de 
diyorum ki, artık buna yasa diyebiliriz.., 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Balta) — 
Madem öyle, önergeleri niçin veriyorsunuz? Pe
şin ve otoınuaıtilk olarak kabul edileceğine göre 
neden önerge veriyorsunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, siz konu
şurken izin abdınız mı? Başkandan izin almadan 
konuşulmaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — iSa-
yın Başkan, karşılıklı mı konuşulacak? 

•SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin mi? 
(Saym Yılmaztürk onu da ifade •edeyim... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizden de rica 
•edeyim cevap vermeden devam edin. Vaktiniz 
doluyor, iki dakikanız kaldı. 

[SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dâva 
savunulduğu zaman onun sonucunu görmeni
ze rağmen, sonucu böyle olacaktır diye milletin 
size 'tevdi .ettiği görevi yerine getirmekten ken
dinizi alıkoyamazsınız. Neticeyi yüzde yüz böy
le görmemize rağmen, biz görevimizi yerine ge
tireceğiz. Aramızdaki fark bu... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bizde 
getiriyoruz bey efen eli. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, naşı1. 
geldiği belli. 

Şimdi, devam edelim; «Anayasada yer alan 
bak hürriyetlerden herhangi birisinin, nitelik
leri Anayasada belirt'1'm iş olan Cumhuriyeti 
ortadan kaldırma kastiyle kullanılması, üniver
sitenin idaresine elkoyma için yeterli sebep ola
caktır. Bu fiilin nerede ve kimler tarafından 
işlendiği, Komisyonım metnine göre (Ben, ar
tık bu komisyonun metni değil, bir kanun di
yorum.) bu fiilin üniversite binaları içinde ve 
bir öğretim üyesi tarafından işlenmesi halinde 
bile Anayasanın el koymak için öngördüğü teh
like halinin ortadan çıktığını kabul etmeye hu
kuken ve mantıken imkân yoktur.»' 

Muhterem arkadaşlarım, teklifim şudur : 
«Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin her
hangi birinin insan hak vp hürriyetleri veya» 
cümlesini çıkaralım. Onun yerine «Öğrenim ve 
öğretim hürriyetinin tehlikeye düşmesi halin
de veya Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiy
le bölünmez bütünHiğünü veya dil, ırk. sınıf. 
din, mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kal
dırmak kastiyle kullanılması hallerinde Ba
kanlar Kurulu, ilgili üniversitenin veya üniver
siteye bağlı kurubış veya kurumların veya üni
versiteye bağlı olmayan fakültelerin idaresine 
belli bir süre ile el koyabilir.» cümlesini koya
lım. Var mısınız bunu kovalım? 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Peki Sayın 

Başkan. Biraz sonra önergemde bunları izah 
ederim, saygılarını]a. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; 
•Bu yap.a Anayasaya uygun olmayabilir, şu 

veya bu şekilde Anayasanın âmir hükümlerine 
aykırı bir mahiyette çıkabilir. Bunun yolu var; 
gruplar adetlerine göre, vaziyetlerine göre müd
deti zarf ir da, 90 gün içinde Anayasa Mahke
mesine müracaat ederler, beğenilmeyen madde
lerini iptal ettirirler. Çok vakidir, çok olmuş
tur; bir k smı reddedilmiştir, bir kısmı da dava
lı addedilmiştir. Bunun üzerinde fazla durmaya
cağım, ama muhterem arkadaşımın beyan ettiği 
bir ciheti açıklamak lâzımgeliyor. 

Evvelce, 22 . 9 . 1971 tarihinde yayınlanan 
1488 sayık Kanunla Anayasanın tadil edilen 
120 nci ıımddesi bu üniversite meselelerini, ni
çin buraya getirdi? Neden Bakanlar Kuruluna 
ve Türkive Büyük Millet Meclisine haklar ta
nıdı? Bunu evvelâ şöyle bir eskiye dönerek 
mütalâa etmek gerekiyor. 

Kuvvetlerimiz kâfi gelmedi; yani rektörler, 
yönetim kurulları vesaire bu yüksek öğretim 
işleriyle meşgul olan yetkililerin yetkileri kâfi 
gelmedi ve bundan sonra da kâfi gelmeyeceği 
anlaşıldı Bu bakımdan, Hükümete ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yetkiler tanındı. Bu 
yerindedir; vazıı kanunun da maksadı budur. 
Geçmiş hadiselerden ilham alarak Türkiye'de 
Türk Devletinin ilerideki idarecilerini, ilimde 
mevki alacak kimseleri anarşik kafalarla değil, 
ilim kafalarıyle Türk Devletine, Türk Milleti
ne lâyik milliyetçi kafalarla yetiştirme usulü 
nasıl olacaktır? İşte biz bu maksatla bunu tadil 
ettik. 

Biz de üniversiteden çıktık beyler, biz baş
ka yerden çıkmadık, ama üniversite, istenildiği 
şekilde lâkırdı edilecek, istenildiği şekilde ço
cukların beynine sol fikirler, anarşik fikirler, 
komünist Mao'cu fikirler aşılanacak bir yer de
ğil, ilim verecek bir yerdir beyler. Bunun hari
cine de siz serbestiyet, hürriyet diyeceksiniz. 
Öğretmen Atatürk'ten bahsederken, onun ilke
lerinden bahsederken, kandırılmış zavallı bir 
çocuk çıkacak; «Bırak hocam onları bırak, sen 
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bize Lenin 'den bahset .» diyecek, herkes alkış
layacak ve hoca -kürsüyü, t e rk edip gidecek.. Bu, 
üniversi tede olmaz arkadaş lar . Bu, anarş imi: 
t am kendisidir . İşte buna mani olmak için bu 
tedbir ler getirilmiştir. Eğe r biz bu tedbirle id 
bugün kabul etmezsek, büyük bir vebal al t ında 
kalırız ve bu sebepledir ki, hu Anayasayı de" 'ş -
t i rdik. 

Şimdi diyecekimiz ki, canım. Anayasada hü
kümler böyle teferruat ıyle söylenmemiştir. Siz 
bu tasarıvlo teferruat l ı b ir madde getiriyorsu
nuz ve bu tefer ruat la Anayasaya muhalefette 
bulunuyorsunuz. . Yok, öyle değil arkadaşlar , 
•Sayın arkadaşını üs tünü okuyor, a l ım' ok um iri
yor. Son f ıkrada hangi hallerin el koymayı gı • 
rektireceği ifadesi var. Bunu niçin okuyorsu
nuz1? İşte bu rada yazıyor. Bunu talisi1 Alı yaz
mak tan ne mahzur görüyorsunuz? Yani, bunla
rı çıkaralım, eh işte istediğiniz zaman el kayar
sınız, istediğiniz zaman el koymazsınız veya 
Anayasan ın söylediği gibi. Hayır , vazıı kanu
nun maksadı bu değil, öyle bir kanun çıkara
caksın ki hangi hal lerde el konabileceğini o ka
n u n d a tasr ih edeceksin. Dava bu. Eğe r büybe 
bir madde olmasaydı, o takdi rde ben bunu mü
dafaa edemezdim, etmem mümkün değildi. Bu
nu düşünmüşler, ileride kanun gelecek, o ka
nunda tafsilât verilecek diye Armyasrya bu fık
ra k minimum 

Aşağısını «eiangı nal: 
:tıreeA:.n, OL 

uverulannıs usulleri ile 
Bakan la r Kın •u i un un 
rapsamı Imnunm uııze 

esi ve 
yetki ler ini! 
enir.» Bun d 

ğı yoktur . İşte o kanunu getirdik v 
nunda t a A d â t var. 

Şimdi kanunu okuyal ım; «Anaya-ruh 
alan hak ve hür r iye t le rden herhangi biri: 

in el knv-
oı ilân ve 
levamın-? a 
n i irdik ve 
daha rei

ste bu ka-

insan hak ve hürrkr ' u m veva 1: D: 
inin, 
d n^-

ırin ülkesi ve milletinin bölünmez bütünlüğünü 
veya dil. erk, sınıf, din..» Çıkaralım mı bunla
rı? Irk-, dil, din, mezhep meseleleri üniversite
lerde nıevzunbahsolsun, millet birbirine girsin.. 
Arzu ediyor musunuz bunu? Bunlar oldu da, iş
te bu k a n u n u onun için getiriyoruz. «... Din ve 
mezhep ayrımına dayana rak nitelikleri Anaya
sada belirt i len Cumhuriyet i or tadan ka ld ı rmak 
kasdıyle kullanılması..» Evet , Cumhuriyet i or
t adan ka ld ı rmak maksadıvle olavlar olmadı mı? 

Adam, «Ben Ata tü rkçü değilim, ben Türk: de
ğilim» demedi mi? «Ben Alao'cuyum, ben Sta-
iiu'in evladımın» demedi mi, A ta tü rk ' e uıalıke-

ıtmecli mi ; n; bunu? Xi-
mlara gafd olalım arkadaşlar ım. Çok 

m, vicdanınıza do e der im; siz de 
Türksünüz biz de Türküz ve hepimiz bu mille
tin evladıyız. Bu kargaşal ığa meydan vermeye
ceğiz. Bu kargaşal ık devam ett iği müddetçe 
Türkiye 'de rahat , huzur yok tur ve bunun da 
mebdei okullardır . 

10 ,u eser! sovıcvpv im ki, a rkadaşlar , 
üniversite ve yüksek okullar maalesef bu kar-

ıenbaı olmuştur. Bunu hiç kimsede 
, oralarda, arayalım. Bunla r söylen-
ar ına lüzum yoktur , acı hakikat ler

im. 

dir. 
Aşağı 

«Bakarda 
e-ersiteve 

' a ra r ında da güzel, güzel yazıyor; 
r Kurulu, ilgili üniversi tenin veya üni-
bağlı kuru luş ve kurumlar ın veya üni-
bağlı olmayan fakültenin idaresine 

belli süre ile el koyabilir . El koyma ka ra r ı Res
mî Gazetede yayımlanır .» Bunlar ın hepsi Ana

nı f ıkrasından çıkıyor. Başka bir fık-
Am mâuasıyle Anayasaya uygun. 

yasanın 
İT, V M ' 

un ccL 

a mao 
vine ı 

rer'sunu; 
mrsrınu> 
<• ı,-... V 

Lrıymelıı auzaoana-
.. Çıkaralım bu mael-
nuşmayalnn da. euu 

"Ol: n u z ; s o n u 
O m ; 

^ae laş ıa r ım ş ı ıpncsız KI, ouı 
.r. fakat kir kısmı aduobe 
A1'. Biz; bu yeli ardan g' 
lan kaVhurmayu' Türieiyo 
maruz Türkive'de denm. 

Umnlıur.yc •jimi devam edecek, m 

m ta
hinin 
dmek 
Cum-
-. atik 
İV ro-

ı en ve un reymın üzerine nıçnn' ııım-
ro yumruğunu vuramayacak. Buna imkân yok 
•tur aıkadaştar. (A. P. sıralarından «Bravo» se^-

Bu it har la ben, ilini bakımından, hukuk bakı
mından, Anayasa hukuku bakımından, tadi l edi
len 120 nei maddenin csasatı bakımından, son fık
ra bakımından her işte 69 ucu nıadeyi tam. rnâna-
sıyle bir İhtiyaca cevap veren madde olarak görü
yorum. Anayasaya tam oygun olarak tedvin edii-
d"ği için de bu ma deleri hazrılayan arkadaşları 
tebrik ediyorum, 

•Saygılarımı sunarını. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz efen- j 
dini. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Parlâmentonun 
kaderidir; ezbere de konuşulur, güz yumularak da 
konuşulur, yürekler titreyerek, gerçek objektif 
hukuk kaideleri dile getirilerek de görüşülür. 

Biraz önce ciddî bir 'ithamla karşı karşıya gel
dik. Fikirleri dûnla bugün arasında geceyle gün
düz kadar farklı insanlar rahatlıkla itham ede
bilirler. Karanlıkla ışığı farkötmevenler, fikirlere 
karşı rastgele kurşun sıkabilirler; bunlar kolay
dır. Dün savunduğu idealleri yarın çarmıha, ger
mek için gönüllüler çok görülmüştür, bunlar 
mümkündür. 

Biraz önce ne dendi: «Arkadaşımız, öğrenim ve 
öğretim hürriyetinin tehlikeye düşmesi halinde 
üniversite yetkilileri görevlerini yapmadığı tak
dirde dedi, fakat sonunu okumadı» dedi. 

Zabıtlar burada, ben sen fıkrayı da okudum. 
No dedim? Sayın Bakan, benim dünkü görüşleri
me karşılık son fıkradaki şu hükümlere dayandı; 
«Hangi hallerin elkoymayı gerektireceği, elkey-
ma kararının...» 

Arkadaşım ne diyor: «Niçin bunları burada 
okumadı?...» Gelir burada okursunuz, buna rağ 
men niçin okumadı diye itham eder. İşte şer, 
kendisini tipik olarak 'böyle gösterir. İtham işte 
tipik olarak kendisini böyle gösterir. Siz gelir 
burada söylersiniz, gözünüzün içine baka baka, 
niçin gelip söylemezler derler. İste Türkiye'nin 
derdi burada, işte Türkiye'nin atan nabzı bura
da. 

FETHİ TEYETOOLU (Samsun) — Haklı
sın Atalay haklısın... Kendi hakanlarınızın imzası
nı dahi kabul etmiyorsunuz. Altında sizin bakan
larınızın imzası da var; partinizin hakanları. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Te-
vetoğlu, demin söyledim; gelirsiniz 'burada konu
şursunuz.,. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu ta
sarının altında bakanlarınızın imzası var Sayın 
Atalay. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya müsaade j 
etmeyeceğimi biliyorsunuz, j 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gelirsiniz hu- j 
rada konuşursunuz, 'bir fikri ortaya atarsınız onun 
cevabını veririm, ama şimdi sizin neyi söylemek ( 
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istediğinizi anlamıyorum, cevabım vermekten 
mazurum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz Heyeti Umu-
•miyeye hitap edin lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gelin bura
da bana deyin ki, şu şu bakanlarınız şöyle demiş
ti, ona iştirak ediyor musunuz?.. O zaman hen ce
vap veririm, ama siz şimdi bakanlarınızın dediği
ne iştirak ediyor... 

FETHİ TEVETOĞLÜ (Samsun) —• Bakan
larınızın imzası, var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangisinde, 
nerede, ne mevzuda?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz, karşılıklı konuşmayı
nız htirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi arka
daşımız, «Niçin bunları okumadı?» dedi. Ben bun
ları okudum; ikisini de okudum, ama hakin, gö
zünüzün içine kaka baka, «Bunlar okunmuyor; bi
rinci kısım okunuyor, ikinci kısım okunmuyor,» 
deniyor. Şunlar olmasın mı diyor arkadaşımız; 
«Türk Devletinin ülkesi ve'milletiyle bölünmez bü
tünlüğü...» Ben bunlar kalsın dedim. Yani, ara
dan ilaha dakikalar geçmeden ithamların veha-
nıetini ve kirliliğini 'düşünün... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Terbiyeli ko
nuş, terbiyeli konuş!.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sanki ben 
buraya çıktım ve dedim ki, «Kaldıralım; Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü. ırk, sınıf, mezhep bunları çıkaralım...» Böy
le kir1 şey mi dedim hen'! Dediğbn cümle şu idi : 
«Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin her
hangi birisinin, insan hak ve hürriyetlerinin...» 
dediğim cümle bu bir satırlık cümle. Dedim ki, 
«Anayasanın 120 nei umdesine aykırıdır.» Bunu 
diyorsunuz; fakat bakın kendisi ne diyor: «Bun
lar da kalksın mı, bunlar da gitsin mi?» 

Bir komünist kelimesi ezberlenmiştir, bir ko
münist edebiyatı ezberlenmiştir; çek ucuz, baya
ğı, basit bir kelime.,. Çıkın buraya nutuk çekin, 
olur olmaz konuşun,.. Bunlar kolay, bunlar ba
sit, fikir getirin; önemli olan fikirdir. Bir şeyi 
bilmek lâzım: Türkiye, Batık anlamıyle, fikriyle; 
demokrasi, meşru ve demokratik sola açıktır, anar
şik eylemlere kapalıdır. Bunu, Ekrem Özdenin 
aklından geçmediği bir zamanda Adalet Bakanı 
bulunduğum sırada, 141 nei maddenin Anayasa-
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ya aykırı -olmadığını ben ifade etmiştim, Sayın 
Ekrem Özden >sen İfade etmemişslndir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben o 'zaman 
yoktum burada. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Evet, eve;, 
sen ifade etmedin. Şimdi ucuz 'kahramanlık; çı
kacaksın "buraya, üniversitelere... 

BAŞKAN — Sayın Atalav, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Şimdi efendim, birçok seneler 'burada Baş
kanlık yaptınız, Tüzüğümüzde sarahaten yazılı
dır; «Hatip Umumî Heyete hitap eder.» 'diye. Siz 
ya şahıslara ya zümrelere hitabediycrsuııuz ve 
müzakerenin veçhesi değişiyor, istikameti değişi
yor. İstirham ederim. Tüzükte tarif edildiği şe
kilde konuşun. Ben size vâki itirazlara göğüs ge
rerim, ondan müsterih olun. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, şu hususa da lütfen 'göğüs gerer misiniz : 
Sayın Ekrem Özden «Bu maddelerin bir kısmı
nın çıkmasına bâzı arkadaşlar karşıdırlar, çık
masını istemiyorlar.» dedi. 

BAŞKAN — O, Sayın Ekrem Öz'den'in fik
ridir efendim, siz de çıkar onlara cevap verirsi
niz, herkesin fikri kendisine ait. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Kendileri 
cevabını bulacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onun için 
geldiler kürsüye efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdaha-
lo ötmeyiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sen onun 
avukatı mısın? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabediniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz, Anaya
saya aykırı igördüğümüz, özgürlüğe, insan hak ve 
hürriyetlerine, insan şerefine -ve insanca yaşama 
haklarına aykırı gördüğümüz her fikrin, bunla
rı getirici her hareketin karşısında olacağız ve 
bunun mücadelesini yapacağız. Buna tahammü
lünüz 'olmayabilir. Sizin komünistlik edebiya
tınız ezbere ve sanki bu memlekette her yoksul
luğu, memleketin ıstırap çektiği her meseleyi dile 
getirmeyi komünist edebiyatıdır 'diye, bu zırhın 
arkasına saklanıp bu memleketin gerçek mesele
lerini, 'gerçek ıstıraplarını dile getirmemeye çalış
malarınız maalesef başarı göstermeyecektir, Bu 
'memlekette 'gerçekler söylenecektir, gerçekler ifa

de edilecektir, gerçekler anlatılacaktır. Bunların 
söylenmemesi için bir komünistlik edcb'yatıyle 
hak ve hürriyetlerin üzerine ipotek koyma, gayret
leriniz boşa gidecektir. 

Şimdi meseleye dönelim. Ne 'diyoruz: Diyoruz 
ki, Anayasanın 120 nei maddesi sarih. Diyor ki, 
«Öğrenim ve öğretim hürriyeti tehlikeye düştüğü 
halde...» İkinci şart «Üniversite organları bunu 
önlemediği takdirde Hükümetin, Devletin el koy
ması...» Bunda beraberiz, bunu getirelim ve bu
na da şunları ilâve edelim: Türk Devletinin ül
kesi. ve milletiyle bölünmez bütünlüğü Anayasada 
yer almıştır.. Bunları da ilâve edelim, ama «Ana
yasada yer alan hak ve hürriyetlerden her hangi 
bilisinin..» o kadar hak ve hürriyet vardır ki, 
üniversitelere etkeymak için bunları nasıl sebep 
göstereceksiniz? 

Arkadaşımız diyor ki, biz bunları çıkaralım; 
Anayasaya aykırı da olsa çıkaralım. Ondan son
ra gitsinler diyor. Yani benim düşünce prensi
bimin alamayacağı bir şey. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Uydurma, 
öyle bir şey söylemedim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Söylediniz; 
«Anayasaya aykırı da olsa çıkaralım.» dediniz. 
Zabıtlar burada, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Öyle bir şey 
söylemedim. Anayasaya aykırı ise Anayasa Mah
kemesine gidersiniz, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, istirham ederim, 
söz hakkınız vardır. 

• SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasaya 
aykırı da olsa çıkaralım; giderler Anaya'sa Mah
kemesine eliyor. Yani Parlâmento bile bile ob
jektif hukuk kurallarına, objektif hukuk kaide
lerine aykırı hükümlere göz yumsun, çıkarsın. 
Neyin karşılığında? Bâzı edebî sözlerin, bâzı bey
lik kelimelerin, bâzı beylik görüşlerin karşılığın
da,. Bâzı edebiyat nutukları söylenmek için çık
sın ve ondan sonra da beyyine külfetin bunun 
karşısında olanların sırtında Anayasa Mahkeme
sine... Anaya'sa Mahkemesine gidip gitmemek ica
zetini sizden alacak değiliz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kendi man
tığınıza uygun 'değilse gidersiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerektiğin
de elbette gideriz, hakkımızdır. Bu hakkı biz kul
lanırız, 'Siz de kullanabilirsiniz. Sizin de hakkmız-
'dıi'. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, .size her dakika 
ikaz etmeyeyim istirham ediyorum; Here t i Umu-
miyeye hitap edin efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mad
de 'konuşulmuyor ki efendim, karşılıklı «Sen -
hem:- dâvası. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Madde ko
nuşuluyor. 

BAŞKAN —• Vaktiniz tamam oluyor, lütfen 
'bağlayın!?; efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla; — Bir cümle 
Anayasaya aykırıdır lütfen bunu beraberce çı
karalım. Şu cümle: «Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetlerin herhangi birisinin insan lıak ve hür
riyetlerini veya...» Bu cümle Anayasaya aykırı
da . 

Şimdi, bu cümle Anayasaya uygundur, Ana
yasanın ilkelerine uygundur kelimesini mücerret, 
açıkça Komisyon ve Hükümet gelsin burada ifa
de etsin, benim istediğim o. Anayasaya uygun
dur, desinler, Bunu rica edeceğim. 

Ayrıca önergem üzerinde bunu daha ayrıntı
ları ile ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Bu madde üzerinde önergem de var. 
Şimdi, Sayın Sırrı Atalay'm da belirtikleri 

gibi, «Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 
herhangi birisinin» sözü çok muğlâk bir söz. O 
kadar ki, Anayasanın başından sonuna kadar 
çeşitli haklar var ve bu büyük bir tartışma ko
nusu olur. Yani bununla ilgili olarak müdahale 
edilsin mi edilmesin mi, edilir mi edilmez mi? 
Hem basında, hem üniversite içinde, hem de Ba
kanlar Kurulu arasında bile münakaşa konusu 
olur. Yani net olarak belirtilmeliydi. Nitekim 
Hükümet tasarısında bunlar yok. Hükümet ta
sarısı daha olgun, daha derli toplu ve işi daha 
iyi kavramış, kapsamış. Hani bu bir tepki tasarı
sı dedik ya, 12 Marttan önce olan olayların bir 
daha gelmemesi yahut geldiği zaman hemen ted
birlerinin alınması bakımından daha geniş yön
de tutmak istemişiz; ama öyle yapmışız ki, Ana
yasanın 120 nei maddesinde, sizin oylarınızla 
değiştirilen şekilde. «Eğitim, öğretimin tehli
keye düştüğü anda» denmiş. Halbuki Anayasa 
bizden, eğitim, öğretimin tehlikeye düştüğü an
dan itibaren bunu giderici tedbirler istiyor. Oy

sa ki biz, buraya her türlü hakkı; Anayasada ne 
kadar hak varsa hepsini maddeye sokmuşuz. Bu, 
Bakanlar Kurulunu da, üniversiteyi de, basını 
da, efkârı umumiyeyi, her an buna müdahale 
edilir miydi, edilmez miydi şeklinde çıkmaza 
götürdüğü gibi, ayrıca tatsızlıklara, huzursuz
luklara da sebebolur. Yani buraya konuşu hoş 
değiL 

Ayrıca kararda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacak deniyor ve daha ön
ce de Resmî Gazetede ilân edileceği söyleniyor. 
Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisine 48 saat 
saat içinde sunulan karar reddedilirse ne ola
cak? Madde onunla da ilgili bir şey getirmemiş. 
Reddedilebilir. Hükümet aldığı kararı Resmî 
Gazetede ilân etmiş fakat Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de kaldırmış olahilir. 

Şimdi, meselenin teknik yönüne ineceğimiz
den çok, Sayın Ekrem özden ağabeyimiz, (bu
radan bu kelimeyi kullanıyorum, çünkü her yö
nü ile. saygı, sevgi duyarız kendisine) hiç biri
miz bu olayların bir daha geri gelmemesi ve 
Türkiye'nin bugünkü rejiminin, demokratik ve 
lâik Türkiye Cumhuriyetinin yaşamasına bütün 
gücümüz, bütün inancımızla katkıda olabilece
ğimiz gibi, (şimdiye kadar da fikirlerimizle bu
na yardımcı olmaya çalıştık) bunlar gelirse, 
şunlar konursa bunlar önlenir, rejime zarar ol
maz diyoruz, ama öbür taraftan da rejime zarar 
getirecek ortamlar getiriyoruz bâzı deyimlerle, 
bâzı kelimelerle. Yani tehlikeli olan bu. Yoksa 
burada heyecanlı nutuklar atarak; komünizm 
kahrolsun, ölsün, demekle öldürenleyiz. Onu da 
öldürme yolları vardır. Yani, şu maddelerle ge
tirdiğimiz hukukî esaslardır. 

Oysa ki, bugün rejimler çakışıyor dünyada. 
Bir sosyal demokrat düzen geliyor. Bir demok
rasi düzeni var, biraz kapitalist düzene dayanan. 
Öbür tarafta bir sosyalist düzen. Daha ötede bir 
komünist düzen var. Bugün bunlar dünyada ya
rış içinde ve başka ülkelerde kendilerine yar
dımcı arıyorlar. Meselâ sosyal demokrat düze
ni dünyayı hâkim kılmak isteyen ülkeler ve li
derler her ülkede kendisine en yakın bir kişi 
arıyor. Ne diyor? Hem kapitalizmden gelen, ko
münizmi teşvik eden durumlar kalkacak, hem 
ele komünizmden gelen çeşitli tehlikeler berta
raf olacak diyor. Şimdi bunlar bir sistemin içi
ne girmiş. Artuk hukukun biraz sınırlarını da 
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aşmış, zorlamış. Devletler hukuku ve devletler 
sosyolojisi, ekonomisi içerisinde değerlendiri
lir o. 

Değerli aı'kaadaşlarım, şimdi burada önemli 
olan, konuyu çok kapsamlı değil de, asıl hedefe 
ulaşılacak şekilde değerlendirmemizdir. Bize as
kerde öğretilenlerden birisi; bize en yakın olan 
düşman kuvvetinin bizim için en tehlikeli ola
nıdır. Yani, bize en kısa zamanda ateş edebile
cek, bizi yok edebilecek kuvvet, en tehlikeli 
kuvvettir, öyle ise o hedefi bulup, o hedefe hü
cum edip o tehlikeyi kaldırmak lâzımdır. Bura
da da «Eğitim, öğretim tehlikeye düştüğü za
man» denmiş. Kalkıp da Anayasadaki bütün 
insan hak ve hukukunu, Devletin hak ve huku
kunu içine katarsak işin içinden çıkamayız. Hü
kümet de içinden çıkamaz; hangisine müdahale 
edecek... 

Bizim Anayasamız, belki dünyanın en güzel 
Anayasası olarak düzenlenmiştir. İnsan hak ve 
hürriyetini, devletlerin hak ve hürriyetini en 
güzel şekilde ve çok geniş kapsamlı almıştır. 

Bu bakımdan, maddeyi bu yönü ile almalı. 
Yani Anayasada yaptığınız değişikliklere uy
gun olarak maddenin yeni baştan düzenlenmesi 
Anayasaya aykırı düşmez. Arz ettiğim gübi, Hü
kümetin aldığı kararın hemen Resmî Gazetede 
ilânı ve «Büyük Millet Meclisinin onanıma su
nulur» ibaresi yetersizdir. Belki reddedilebilir. 
Bu durum karşısında ne olur1? Tabiî bir değişik
lik olacak. Bu da getirilmemiş maddeye. De
mek ki, ilk önce hedefi iyi tespit edeceğiz ve Ana
yasanın gösterdiği hedefe geleceğiz. Onu belli 
etmiş, onu dağıtmayacağız. 

Bu bakımdan, maddenin arz ettiğim şekilde 
düzenlenmesi yerinde olacaktır. Bu yönde birde 
önergemiz var. iltifat buyurulursa memnun olu
ruz. 

Teşekkür ederim. 

B A Ş K A N . - Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan. Sayın Senatörler; 
69 ncu maddede «Anayasa da yer alan hak ve 

hürriyetlerle» başlayan fıkranın Anayasaya ay
kırı hiçbir ciheti yoktur. Bir kere bu fıkranın 
başından itibaren teker teker tadat edilen iba
relerde kendisini gösteren hususlar, Anayasanın 
11 nci maddesine paraleldir. Orada da «Temel 
hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, 
kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâ
kın..» vesaire sayıyor. 

Şimdi burada mühim olan, «Hükümetin ida
reye el koyması» başlığı altındaki bu maddede, 
Hükümetin hangi hallerde ve ne şartlarla el koy
ması bahis mevzuudur, bunu tadat ediyor. Bu
nu tadat ederken diyor ki, Anayasada yer n'.M 
hak ve hürriyetlerden herhangi birisini (bu T, 
diğerlerine ve en sonuna bağladığınız takdir
de) kaldırmak kasdıyle üniversitede herhangi 
bir hareket olursa.. Kaldırmak kasdıyle. Kim 
yapacak? Anarşik olaylara karışanlar bu hare
kete girecekler veyahut da bunu başındaki öğ
retim üyeleri yapacak. O vakit devlet bunu 1es-
pit ettiği takdirde, yani ferdin temel hak ve 
hürriyetine tecavüzî mahiyette hadiseler cere
yan ettiği takdirde o zaman idareye el koyacak. 
Bunun Anayasaya aykırı tarafı nerededir.? 

Hükümet bugün Anayasayı çiğnerse ancak 
itham edilmelidir. Hükümete verilen salâhiyet 
Anayasanın hükümlerini yerine getirmeyenlere 
karşı gereken tedbiri almaktır. Bu madde onu 
veriyor ve bunu da verirken mücerret hüküme
te tam selâhiyet vermiyor, ayrıca parlâmento
dan da geçmesi şartını koyuyor ve dolaysiyle 
teşriî organın murakabesi altına sokuyor. Bun
dan daha garantili demokratik nizamda bir 
usûl düşünüyorsanız onu getirin. 

Burada hiçbir zaman temel hak ve hürriye
te hükümet dokunmuyor, Hükümet, dokunanla
ra karşı tedbir alıyor. Neden Anayasaya aykırı 
olsun? Cümle sarih ve bunun şartlarım koy
muş. Diyor ki, insan hak ve hürriyetlerini ve
ya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü vesaire,, Bunlara karşı vaki 
bir tecavüz olursa.. Meselâ, öğrencilerin derse 
girmeleri, imtihana girmeleri hakları mıdır? 
Haklarıdır. Sen kalkacaksın bu hakkı zorbalık
la elinden almağa çalışacaksın, çocuğu üniversi
tede imtihana sokmayacaksın. Ne hakkın var? 
Devlet, Hükümet buna karışamaz da, sen nasıl 
karışırsın fert olarak? Elbette devlet kendini 
koruyacak, millet kendini koruyacak tedbiri 
alacaktır. 

Milletin kendini koruması mahiyetinde olan 
bu maddeye itiraz eden arkadaşların başka tür
lü düşünmelerini ben doğru görmediğim gibi, 
hukuk mantığı ile de aykırı görüyorum, çelişki-
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li görüyorum. Bilâkis Anayasaya uygundur. : 
Açsınlar Anayasa Mahkemesine dâva, hiçbir za
man kazanamazlar, j 

Saygılarımı sunarım. j 
BAŞKAN — Sayın Atalay. j 
SIRRI ATALAY (Kars) — Çok kısa konu- | 

saçağım özür dilerim, üçüncü kez huzurunuza \ 
çıkıyorum. j 

Benden önce konuşan kıymetli arkadaşım e 1 
diler ki, bir öğrencinin derse girme veya b'.-r- ; 
hangi bir şekildeki hak ve hürriyetine engel o1 • j 
mak. Bunu örnek olarak verdiler. İşte öğrenim \ 
hürriyeti, işte öğretim hürriyeti. Üniversite ile \ 
ilgili hürriyetlerin tehlikeye düşmesi, oradaki j 
hak ve hürriyetlerdir. ] 

î 
Halbuki Anayasadaki hak ve hürriyetler çok \ 

çeşitlidir, anlattım; sosyal güvenlikle ilgilidir. \ 
çalışma ile ilgilidir, sağlıkla ilgilidir, tarımla il- i 
gilidir. Bu hak ve hürriyetlerle bunun ilgisi I 
yok. j 

Arkadaşım temas etmedi, ama buradaki \ 
madde neyi getiriyor: «Anayasada yer alan > 
hak ve hürriyetlerin herhangi biri.» Fakat ne- \ 
dir asıl Anayasanın 120 nci maddesindeki hü- ; 
küm: Anayasadaki öğrenim ve öğretim hürri- ' 
yeti ile ilgili. Bu geniş kapsamlıdır. Üniversite ' 
ile ilgili olan budur. Bunun tehlikeye düşmesi
dir. Yoksa sağlıkla ilgili hak ve hürriyet.. Va- i 
tandasın sosyal güvenlik hakkı vardır, vatan
daşın Anayasada sayılan çeşitli hak ve hürri- \ 
yetleri vardır. İlgisi nedir peki? Bakınız ne \ 
kadar şümullü: «Anayasada yer alan hak ve ! 
hürriyetlerden herhangi biri.» Çok geniş, bu ; 
herhangi biri... j 

Bir arkadaşım biraz önce söyledi. Dediler j 
ki, «Sizin Bakanlarınızın imzası var.» i 

Sayın Nihat Erim Hükümetinin getirdiği ta- j 
sarının 69 ncu maddesi bakın ne diyor: «Üni
versitelerle onlara bağlı kuruluş ve kurumlar
da veya bir üniversiteye bağlı olmayan fakülte
lerde öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehli
keye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite or- j 
gani arınca alman tedbirlere veya kapatma ka
rarma rağmen...» Biz bunu savunuyoruz, gördü 
nüz mü? Biz bunu savunuyoruz. Hani arkadaşı
mız ne diyordu: Sizin arkadaşlarınızın imzası 
var da, siz buna rağmen gelmişsiniz bunu mü
dafaa ediyorsunuz.. Söylersiniz, ama biraz son
ra söylediğiniz, neyi kastettiğiniz anlaşılıp da \ 

belgeler getirildiği zaman gerçekler anlaşılır. 
İşte biz bunu istiyoruz. Diyoruz ki, getirilen me
tindeki yalnız bir cümle, «Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetlerden herhangi birisinin, insan 
hak ve hürriyetleri» yerine, öğretim hürriyet ve 
haklarının tehlikeye düşmesi halinde veya 
Türk Devletinin ülkesi, bilmem şu, bu şeklinde 
bunlar devam etsin.. 

Anayasanın 120 nci maddesinin bu sarih 
hükmüne rağmen, Anayasanın derpiş etmediği 
çok geniş el koyma yetkilerini hükümete verme 
Anayasaya aykırıdır diyoruz. Arkadaşımız ha
yır diyor. Anayasa 120 nci maddesinde derpiş 
etmiş ve demiştir ki, «Öğrenim ve öğretim hür
riyetinin tehlikeye düşmesi halinde.» Ama tasa
rı çok geniş, Anayasaya aykırı tarafları var. Biz 
bunu diyoruz. Bilmiyorum, bunları anlamaya
cak, bu konuda anlaşamayacak kadar birbiri
mizden ayrı ayrı dünyaların içine düşebiliyoruz. 
Bu kadar sarih 120 nci madde. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki, ama 120 nci 
maddenin sonunda bir de şöyle bir hüküm var
dır, elkoyma yasa ile düzenlenir,.. Anayasada 
yer alan bütün kuruluşlar için bu şekilde hü
küm vardır. Meselâ Yargıtayın kuruluşu... Ana
yasa, Yargıtaym esaslarını tespit eder, ama ku
ruluşunu ve işleyişini yasalara bırakır. Yasada, 
Anayasanın Yar git ayla ilgili hükümlerinin ye
rine yeni hükümler getirebilir misiniz? Tanzim 
ef!ici hükümler getireceksiniz; yeni hükümler 
getirebilir misiniz? Mümkün müdür? 

Anayasa. Mahkemesinin kuruluş ve yetkile
riyle ilgili hükümler yasa ile düzenlenir, denir, 
ama Anayasa Mahkemesine yeni bir üye tayin 
yetkisini bir yasa ile verebilir misiniz? Anayasa 
Mahkemesinin görevleri içine yeni bir görevi 
katabilir misiniz? Mümkün değil, ama yasa ile 
düzenlenir diyor. Yasa ile düzenleniyor diye, 
Anayasanın derpiş etmediği hükümleri getirip 
ilâve etme hakkı var mıdır? 

İşte arkadaşlarımızla burada anlaşalım. Eğer 
böyle idiyse, 120 nci maddede şu hükme ne ihti
yaç vardı. Yani bu haşiv idi o zaman. «Üniver
sitelerde, onlara bağlı fakülte ve kuruluşlarda 
öğrenim ve öğretim hürriyetinin tehlikeye düş
mesi...» Ne lüzum vardı. O zaman Anayasa der
di ki, hükümetin elkoyma sebepleri, şekilleri 
kanunla, düzenlenir. Dememiş, Anayasa bunu 
dememiş, bırakmamış size. Önemli olan bu. Bir 
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yasa ile bunu getirin diye yasama organına bı
rakmamış. 

Anayasanın 120 nci maddesine oy verdiğimiz 
zaman bu hükümlere de oy vermişiz. Aramızda
ki fark bu. Bu nedenle biz buna evet demişiz, 
ama şimdi diyorsunuz ki, hayır, Anayasadaki 
bu kayıt ve şartlara rağmen biz yeni yeni hü
kümler getireceğiz, yeni yeni elkoyma sebepleri 
getireceğiz. E, diyoruz ki, tespit edilmiştir öğ
renim ve öğretim hürriyeti. Üniversite ile ilgili 
olan hürriyetler bunlardır. Bunların tehlikeye 
düşmesi. O kadar geniş ki, Anayasada yazdı hak 
ve hürriyetlerin herhangi biri. 

İnsaf edin. gelin bunu değiştirelim elbirliği 
ile, ama diyeceksiniz ki, canım değişecek, Mec
lise gidecek iş uzayacak. Gerçek bu. Hiç olmaz
sa bunun mahzurunu azaltacak bir şeyde bulun. 
Bir uzlaşmaya varalım. Her ne kadar bunlar 
Anayasanın 120 nci maddesinin 8 nci bendinde
ki hak ve hürriyetlerdir. Komisyon bunu desin 
de ona göre bir değişikliğe gidelim. Bunu de
mediğiniz müddetçe, bu şekilde bir kabule git
me Anayasaya aykırıdır. Tâbi Komisvonun bu 
şekliyle getirmesi Anayasaya aykırılığı önle
mez. ama hiç olmazsa birbirimizi bu şekilde kar
şılıklı yemeğe, birbirimizi itham etmeğe lüzum 
kalmaz. Mesele bir orta anlaşmaya götürülebilir. 
Ne olacak o zaman? Anayasa Mahkemesine git
mek. bilmem ne... Bunları niçin düşünebiliriz? 
İnsafınıza hitap ediyorum, bu 69 ucu madde
deki Anayasadaki herhangi bir hak ve hürri
yeti sizin hukuk mantığınız öğretim hak ve 
hürriyetinin dışında almaya elveriyor mu? Bu 
mümkün değil. 

Gelin, bunun bir orta yolunu bulalım. Biz 
de direnmeyelim ve ileride değiştirmeyi hep 
beraber yapmak üzere, 8 nci bentte ani aşıl d1 ğı 
şeklide tespit edelim ve bu münakaşaları bu
rada keselim. Aksi takdirde siz, biz oy çokluğu
muza dayanarak çıkaracağız elerseniz, biz de, 
hayır Anayasaya aykırıdır diye söyleriz ve bu 
da böyle devam eder gider. Bu bir çıkmazdu*. 
(A. P. sıralarından «Anayasa Mahkemesine gi
dersiniz» sesleri.) 

Önemli olan, her meselede Parlâmentonun 
Anayasa Mahkemesine gitmesi değildir. Bir ül
kede parlâmento, yaptığı yasalarda ne kadar 
çok Anayasa Mahkemesine gitme yollarını ka
par, Anayasaya aykırılık yollarını kapar ise, 

onunla övünür. Yoksa, ben yapayım da siz Ana
yasa Mahkemesine gidin... Bu övünme değil ve 
parlâmentolara da şeref vermez. Siz; biz yapa
lım, siz Anayasa Mahkemesine gidin... Biz de; 
hadi siz yapın biz Anayasa Mahkemesine gide
lim, dersek, işiiı içinden çıkamayız, önemli 
olan bu değil arkadaşlarım. Bunları çok gör
dük. 

BAŞKAN — Sayın Altan. buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 

Sayın Atalay ile anlaşamadığımız nokta, 
120 nci maddenin ibarelerini tefsirde olsa ge
rek. Kendileri mücerret bu tefsiri yaparken 
şuna dayanıyorlar : Üniversiteler ile onlara 
bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarında öğre
nim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düş
mesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca 
giderileni em esi.. 

Bunu o kadar dar bir çerçeve içinde alıyor
lar; fakat maddenin yalnız, «Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerinden herhangi birisi
nin» kısmının çıkmasını ve ondan sonra gelen
lerin hepsine; yani insan hak ve hürriyetlerini 
veya Türk Devletinin ülke ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayrılıklarına dayanarak, nitelikleri 

Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kal
dırmak kastiyle kullanılması ve saire gibi hu
suslara rıza gösteriyorlar. Fakat rıza göster
dikleri bu kısımlarla kendilerinin iddia ettiği, 
üniversitelerle onlara bağlı fakülte, kurum ve 
kuruluşların öğrenim ve öğretim hürriyetleri
nin tehlikeye düşmesi cihetini nasıl bağdaştırı
yorlar?. Bir kere onu izah etmeleri lâzım. Eğer 
bu kadar dar çerçeve içine alırlarsa, bunların 
da toptan kalkması lâzım. Kaldı ki, bu öğrenim 
hürriyetinin tahdidi yalnız üniversitenin içinde 
olmaz. 

Bir misâl vereyim; yine temel haklardan
dır ; seyahat hürriyeti ve saire. Meselâ or ta 
Doğu Üniversitesinin otobüsleri öğrencilerini 
Kızılay'dan alır götürür. Sen gelirsin (Üniver
sitenin dışındadır bu, şehrin ortasında dır) Orta 
Doğu Üniversitesinin bu otobüslerinin kalkma
sına mâni olursun, öğretim üyesinin evinden 
üniversiteye gitmesine mâni olursun... 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Eskişehir - An
kara asfaltını kestiler. 
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NAHİT ALTAN (Devamla) — Bilmem, as
faltı kesersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın, 
vatandaşın seyahat hürriyetine mâni olursun. 
Dolayısiyle yine iş oraya gider. Yani, bunu 
dar çerçevede değil, geniş çerçevede almak lâ
zım. 

Kaldı İd, kendileri dar çerçevede alırken 
öbürlerine rıza gösteriyorlar. Devletin bütünlü
ğü ile ırk ve saire ile kendilerinin dar çerçeve
de aldığı bu ilim hürriyetinin ne alâkası var? 
Ona rıza gösteriyorsunuz. Niyet Ama, buna 
da cevaz vermezsek bizim hakkımızda başka 
türlü düşünülür gibi bir intiba uyanır, iyi simi 
Devletin bütünlüğü vesairesi de yine kalsın 
burada razıyız, ama yeter ki öbür taraftan yine 
üniversitede anarşik olaylar devam etsin gibi 
bir tutuma girmek gibi tezata düşüyorsunuz. 

Şimdi, zannederim burada bulunan birçok! 
.arkadaşlarımız Kurucu Meclisteydi. Anayasayı 
yaparken, bugünkü anarşik olaylara cevaz ve
recek hareketlerin Anayasada yer bulabileceği
ne hiçbir zaman ihtimal verdiniz mi?. Verdiyse
niz, neden düşünüp de Anayasayı ona göre 
tedvin etmediniz?. Fakat düşünmediğiniz o ka
dar olaylar geldi ki, Anayasa değiştirilmeye ve 
gereken kanunlar çıkarılmaya mecbur olundu. 
Kendiniz de, biz buna oy verdik diyorsunuz. 
Demek ki, siz, Anayasa yapılırken bile düşün
mediğiniz hususlar insan zekâsı sayesinde o ka
dar açık bırakılan kapılardan girmişlerdir ki, 
o zaman Anayasayı, kanunları değiştirmeye 
mecbur olmuşsunuz. 

Şimdi de burada koyduğunuz hüküm, umu
mî bir hükümdür. Tüm hürriyetleri tehdit eden 
her türlü faaliyetlerin, dolayısiyle üniversiteye 
de aktarılması bahis mevzuu olması halinde 
bunu önleyici tedbir koyacaksınız. 

Sonra burada Hükümetin hiçbir rolü yok. 
Burada, bu faaliyetleri gösterenlerin hareketle
rini önleyici tedbir almıyor. Eğer Anayasada 
yer alan hak ve hürriyetlerin her hangi birini 
kısıtlayıcı bir tedbire girmernişse, zaten el koy
ma olmayacak. Neye telâş ediyorsunuz? Yani, 
hürriyetleri kısıtlayıcı her hangi bir hareket, 
anarşik olaylara cevaz veren insanlar veyahut-
ta onların kışkırttığı şahıslar tarafından yapıl
mazsa elkonmayaeak. Elkonmaymca da, üni
versite hürriyetine Hükümetin veyahutta yet

kili organın el koyması bahis mevzuu olmaya
cak. 

Burada üstelik en güzel bir teminat da ge
tirilmiş; Parlâmento bunu tasdik edecek; İste
diği zaman kısaltacak, uzatacak veyahutta kal
dıracak. Şimdi, sizin de nezaretiniz altına gele
ceğine göre, o zaman olayların temel hak ve 
hürriyetler dolayısiyle üniversiteye, ilim hürri
yetine zarar verip vermeyeceğini burada takdir 
edeceğiz. Bundan daha güzel size denetim yolu 
mu olur? Siz takdir edeceksiniz. Eğer, hakika
ten bu temel hak ve hürriyetin suiistimali ne
ticesi Anayasanın 120 nci maddesinde sayılan hu
suslar varit değilse, o zaman Bakanlar Kuru
lunun elkoyma kararını ortadan kaldırırsınız, 
iş biter. O zaman bunu münakaşa edelim; hangi 
hâdiseler bunun şümulüne giriyor, hangi hâdi
seler girmiyor? Yani, hâdise gelmeden, iş vuzu
ha kavuşmadan, müşahhas hale gelmeden bura
da teker teker hâdiseleri zikretmektense, bunu 
bir prensibolarak vaz'etmek ve ondan sonra hâ
diselerin tatbikatına girildiğinde bunun müna
kaşasını yapmak daha iyi olur kanaatinde
yim. Bu bakımdan ,bu madde yerindedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Sayın Altan, konuşmasiyle hem Anayasanın 

eğitim ve öğretimde zorluğa girildiği zaman alı
nan tedbirlerin yan güçlerinin ne olacağını söy
lüyor, hem de bu hakları bütün Anayasadaki 
haklara teşmil ediyor. Meselâ, öğretim üyesinin 
üniversiteye gönderilmemesi, yolunun kesilmesi, 
otobüsün durdurulması; bunların hepsi eğitimin, 
öğretimin aksatılması içindedir. 

Ayrıca, yine bu maddede devam eden; «Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü veya dil, ırk, sınıf, din, mezhep ayrımı
na dayanarak nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastiyle kulla
nılması hallerinde.» Bu da tamamlayıcıdır. Yani, 
bu da eğitim, öğretim işinin aksamasiyle bağ
daşık olarak getirilmiştir. 

Bunun dışında, Anayasada fertlerin hakları 
vardır; kişilerin, toplumların hakları vardır. 
Nedir? Millî gelirden kendisine düşen bir hakkı 
alacak diyor. Eğitimde ferdin hakkı vardır di
yor. Sağlık işinde vardır diyor. Hukukta var-
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dır diyor. Bilim dalında ne kadar biliyorsak, 
(Belki yüz maddeyle sıralarız) hepsinde ferdin 
hakları olduğunu söylüyor. E. ferdin bu hakla
rını siz getiriyorsunuz, millî gelirden alacağı 
hakka, her hangi bir hak diyorsunuz. O da bu
nun içindedir. Oysa ki ,maddedeki anlamı der
leyip, toplamak lâzım. 

Şunun için derleyip, toplamak lâzım: Yerile
cek kararlarda objektiflik olsun. Yani, verilen 
kararlar üzerinde, delillerin üzerinde tartışma
lar çok olmasın, huzursuzluk getirmesin istiyo
ruz. Bu bakımdan, Sayın Altan dönüp, dönüp 
aynı şeyleri söylüyor. Söylediği şey de eğitim, 
öğretim durumunu aksatan şeylerdir. 

Biz de aynı şeyi savunuyoruz. Hepimizin sa
vunduğu şey aynı; fakat burada kullanılan Ana
yasadaki her hangi bir hak ortaya konunca, o 
zaman şümulü çok genişliyor ve bunun içinden 
çıkılması zorlaşıyor. Çünkü Anayasamız yaptığı
mız değişiklikle getirmiş; «Eğitim, öğretim işi
nin tehlikeye düştüğü anlarda,.» demiş. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Diğerlerini 
de çıkaralım öyleyse. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır çı
karmıyoruz. Ben, çıkaralım demedim beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmaya
lım istirham ediyorum. Müzakereyi uzatıyor 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efen
dim, ıben onu söyledim; onlar tamamlayıcıdır de
dim. Yani ,yan destek aynı konunun içindedir. 
Zatıâlinizin söylediği de o. 

Ondan sonra sayılan, «Türk Devletinin» ke
limesiyle başlayan ve biten cümle de aynı şeyi 
tamamladığı için, vardır ve yerindedir, diyoruz. 

Bu bakımdan, öteki her türlü hak konunca 
içinden çıkılmaz bir durum hâsıl olacaktır ve 
ileride büyük huzursuzluklara sebebolacaktır. 
Endişemiz budur, bu bakımdan arz etmek istiyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye? Yok. Sayın Bakan, buyurunuz. 

fSIRRI ATALAY (Kars) — Bakandan sonra 
söz istiyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, muhterem se
natör arkadaşlarım; 

I Uzun uzadıya bâzı münakaşalar oldu. Yalnız 
dikkatimi çeken husus; bir taraf mutlak yapı
cı olma gayreti içinde, diğer taraf da bunun 

I aksi istikametinde bir görüşü savunma duru
munda oldu. 

I Meseleleri münakaşa ederken, yapıcı bir dü
şünüşle mütalâa ettiğimiz zaman, varacağımız 
sonuç başkadır; fakat illâ da aksi görüşü sa
vunma durumunda olursak varacağımız sonuç 
yine başkadır. Bu sebeple zannediyorum ki, de
taya inmeden muayyen noktalara münhasır ol
mak üzere fikirler serdedildiği için bir anlaşma 

I zemini hâsıl olamamıştır. Fakat şurasını bir 
kere daha bendeniz arz etmek ihtiyacını hisset
tiğim ve Sayın Atalay'm, «Hükümet bunun 

I Anayasaya uygun olduğunu ifade etsin.» dediği 
için, söz alma durumunda kaldım. 

Şimdi, meseleyi sadece 120 nci maddenin 
son fıkrası çerçevesi içinde düşünmek müm
kün değildir. Zira, 120 nci maddenin münakaşa 
konusu olan fıkrasının üst tarafında; 6 nci 
fıkrada bir hüküm vardır, aynen okuyorum: 

«Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organ
ları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, 
üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve dene
tim hakkını kullanma usulleri ve üniversite or
ganlarının sorumluluğu, öğrenim ve öğretim hür
riyetlerini engelleyici eylemleri önleme tedbir
leri, üniversiteler arasında ihtiyaca göre öğre
tim üyeleri ve yardımcılarının görevlendirilme
sinin sağlanması, öğrenim ve öğretimin hürri
yet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve tekno
loji gereklerine ve kalkınma plânı ilkelerine 
göre yürütülmesi esasları kanunla düzenlenir.» 

Elimizde münakaşa konusu olan metin, üni
versiteyi düzenleme maksadını istihdaf eden bir 
metindir. Bu sebeple, münakaşa mevzuu olan 

• maddeye gelinceye kadar 68 madde kabul edile
rek gelmiş ve üniversitedeki eğitim ve öğretim 
imkânlarını düzenleme maksadına matuf bu 
maddeler serdedilmiştir. Böyle olunca, Anaya
sanın arz ettiğim fıkrası muvacehesinde ve ka
nunun geliş gayesi itibariyle ki, bu madde «11 
nci bölüm güvenlik tedbirleri» başlığı altında 
toplanan maddeler arasındadır; yani kanunun 
bütünün mütalâa ettiğimiz zaman, üniversiteyi 
düzenleme mahiyeti taşıdığı için, bunun da bu 
şekilde, Anayasanın 120 nci maddesinin son fık
rası değil, diğer fıkraları şümulünde mütalâa 

I edilmesi icabeder. 
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Kaldı ki, Sayın Atalay lütfetsinler, ellerin
deki kanun metninin itiraz ettikleri fıkrasını 
aynen okuyacağım, dikkat buyursunlar : 

«Anayasada yer alan hak ve hürriyet
lerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini 
veya Türk Devletinin .ülkesi ve milleti ile bölün
mez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mez
hep ayrımına dayanarak, nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kas
tı ile kullanılamaz.» 

Bu hüküm, Anayasanın 11 nci maddesinin 
vazettiği hükümdür. Münakaşa konusu olan 
madde, bu maddeye de; yani Anayasanın 11 nci 
maddesinin bu hükmüne de tam mânası ile ke
lime kelime uygun bir hükümdür. Madem ki, 
üniversiteyi düzenleme maksadıyle getirilmiş 
bir kanun müzakere ediyoruz ve bu madde de 
onlardan birisidir; o halde 11 nci maddeyi bu
nun dışında mütalâa etmek imkânına sahip de
ğiliz. 

Böyle olunca, Anayasanın 11 nci maddesi ve 
120 nci maddesinin bütünü dikkate alınmak 
suretiyle mütalâa edildiğinde, tasarının getir
diği 69 ncu maddenin isabeti kendiliğinden or
taya çıkar. 

Kaldı ki, bir noktada daha hataya düşüldü
ğü kanaatindeyim. Belki yanlış değerlendiriyo
rum, mazur görmelerini rica ederim. 

Tasarının 69 ncu maddesinin iki fıkrası var
dır, Sayın Atalay sadece 2 nci fıkra üzerinde 
durmaktadır. 

Birinci fıkrayı okuyorum : «Üniversitelerle 
onlara bağlı kuruluş ve kurumlarda veya bir 
üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde, öğ
renim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düş
mesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca 
önlenmemesi; veya üniversite organlarınca alı
nan tedbirlerin gereken" sonucu vermemesi;... 
«iSaym Atalay'ın savunmasını yaptığı husus esa
sen burada var. Anayasanın son fıkrasına uy-
igun husus budur; ama diğer 120 nci maddenin 
6 nci fıkrasına ve 11 nci maddeye uygun husus 
da ikinci fıkrada (ki, itiraza uğrayan fıkradır) 
tedvin edilmiş bulunmaktadır. Bu durumlar se
bebiyle 69 ncu madde metni bütünü ile Anaya
saya uygun ve hiç bir yönü ile itiraz götürme
yecek şekilde açık bir maddedir. 
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Anlıyorum, Hükümetin böyle bir yetki ile 
teçhiz edilmesi belki uygun görülmeyebilir, bu 
haklı bir görüş tarzı olabilir. Yalnız, bugüne 
kadar Türkiye'de üniversiteyi yeniden organize 
etmek, yeniden düzenlemek ihtiyacını doğuran 
bâzı sebepler vardır ki, bunların hiçbir zaman 
hatırdan uzak tutulmaması icabeder. 

Tecrübeler göstermiştir, böyle maddeleri 
koymadıktan sonra ve Anayasanın öngördüğü 
hürriyetlerin istimali ve suiistimalini muayyen 
teminatlar altına almadıktan sonra (görülmüş
tür ki, Türkiye'de anarşi daima mümkün ola
bilmiştir. Burada getirilen maddelerde güdü
lün gaye, bir nizam içerisine sokarak hürriyet
lerin kötü kullanılmasını da, suiistimalini de bir 
nizam içerisinde düzene sokarak memleket ida
resine bir istikâmet vermektir. 

Kaldı ki ,üniversitenin özerkliğine halel ver
meyecek hükümler esasında bu 69 ncu madde
den önceki maddelerde de tedvin edilmiştir. 
Hükümetin elkoyması son çare olarak mütalâa 
edilmektedir ki, onun da kayıtları vardır. Hü
kümet elkoyduğu takdirde, derhal bunu Türkiye 

j Büyük Millet Meclisine sunarak, oradan onay 
alma mecburiyetinde bulunmaktadır. Niye ? Mut
lak hâkimiyet tesisi veya keyfî davranışa mahal 
vermemesi içindir bu. Böyle olunca zannediyo
rum ki, münakaşaların ve yekdiğerini itham eden 

i savunmaların yeri olmadığı ve bir dereceye ka
dar fuzııl îolduğu kanaatindeyim. İnançlı olma
ya, getirilen metinlerin memleket menfaatine, 
rejim selâmetine matuf bulunduğuna inanma
ya hepimiz gayret ettiğimiz nispette ve yardım
cı olmayı anagaye bildiğimiz nispette müspet 

i sonuca varmamız mümkün olacaktır. Burada 
ı güdülen gaye memleketin selâmetidir. 

Arz eder, Yüce Heyetinize maddenin aynen 
i kabulü istikâmetinde oy kullanmaları istirha-

miyle saygılar sunarım. 

BAŞKAX — Sayın Atalay, son sözü zatıâli-
nize vereceğim; fakat iki takrir var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
281 sıra sayılı Üniversiteler kanun tasarısı

nın müzakeresi sonuna kadar çalışma imkânı 
sağlamak amacıyle saat 19,00 - 20,30 arasında 
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ara verilerek tekrar toplanılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Manisa Kars 
Oral Karaosmanoğlu Mehmet Hazer 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu ile 
Kars Üyesi Mehmet Hazer'in, gündemdeki ka
nun tasarı ve tekliflerinin müzakeresini sağla
mak amacıyle 21 . 6 . 1973 Perşembe saat 14,00 
19,00; 20,30 dan kanun tasarı ve tekliflerinin bi
timine kadar toplanılmasına dair önergeleri. 
(4/139) 

Yüksek 'Başkanlığa. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 

müzakeresinin sağlanması amacıylc yarın 
21 . 6 . 1973 Perşembe günü saat 10,00 - 13,00, 
öğleden sonra 15,00 - 19,00 ve 20,30 - 24,00 ara
sında çalışılması için Genel Kurulca karar alın
masını arz ve teklif ederim. 

Mı nisa Kare 
Oral Karaosmanoğlu Mehmet Hazer 

1. — Vniv er siteler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonların el ait 5'er üye alınma suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/622; 
C. Senatosu : 1/203) (S. Sayısı : 281) 

BAŞKAN —• Sayın At alay, buyurun. 
STRPJ ATALAY (Kars) — Madde üzerinde 

konuşmak'1 uzun sürdü. Biraz önce .Sayın Köy 
İşleri Bakanı gerçekten mülayim, gerçekten bir 
Hükümet üyesine yaraşır nitelikte konuştular. 
Bunu kabul etmemeye imkân yoktur. Fikirleri
nin büyük bir kısmını paylaşmamakla beraber 
üslubuyla, ifadesiyle bu görüntüde olduğunu 
kabul etmek gerekir. 

Bunu demekle zinhar daha önce Sayın Mil
lî Eğitim Bakanının ayrı bir şekilde konuştu
ğu zannedilmesin. Bunu böyle ifade etmek iste
miyorum. Yalnız, biraz önce Sayın Bakanın bu 
madde üzerindeki beyanlarına bu yönüyle işa
ret etmek istiyorum; ama fikirlerimiz ayrı. Şim-

! BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I STRPvI ATALAY (Kars) — 10,00 değil, 15,00 
olsun. Tem toplanması mümkün değil, hem geç 
vakte kadar kalıyoruz. Yarın toplanmaya bir 
itirazımız olmayacak; ama 15,00 olsun, yahut 
14 00 olsun. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri ne diyorlar 
efeıuliipJ 

ORAL KARAO9MAN0&LÜ (Manisa) — 
14,00 olsun. 

BAŞKAN — 14,00'ten itibaren; 14,00 - 19,00, 
20,30 ve bitimine kadar diyelim. 

Yarın H.OO'te toplanmak üzere, 19,00'a ka-
I dar müzakereler devam edecek. 19,00'da ara 

verilecek 20,30'da tekrar toplanılacak ve biti
me kadar devanı edecek. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

di fikirlerimi özetle ifade edeyim. Anlaşamadı
ğımız nokta var. 

Sayın A İtan, hem bir taraftan, 2 nci fıkra
daki öğretim ve öğrenim hürriyetinin, hak ve 
hürriyetlerinin «veya» ya kadar olan kısmını 
çıkarıyorlar, hem geri kalan kısmın kalmasını 
istiyorlar. Cevabını biraz önce Sayın Köy İşle
ri Bakanı verdiler. Çünkü, Anayasanın 11 nci 
maddesinde «evet» dan sonra gelen hususlar yer 
almaktadır. Yani, işte Cumhuriyetin tehlikeye 
düşürülmesi, mezhep ve saire gibi hususlar var
dır ve bunlar tespit edilen hususlardır'. Yeni 
getirilen kelime ise «Anayasadaki hak ve hür
riyetlerden herhangi biri» dir. Bu yeni bir bu
luş. Hükümetin tasarısında yok, uzun zaman 
dan beri Bakanlar Kurulunda görüşülmemiş fi
lân. Bu, Millet Meclisi Komisyonundan getiri
len bir hiudimdür. Hükümetin vesairenin bir iş
tiraki olmadan getirilen bir hükümdür. Nihat 
Erim Hükümetindeki maddede yoktur. Eğer Ni
hat Erim Hükümetinden sonraki hükümetlerde 
ilâve edilmişse, buna bir diyeceğim yok; fakat 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 
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Nihat Erini zamanında sevk edilen tasarıda bu 
cümleler yoktur. Biiâhara alınmış bulunmakta
dır. 

Şimdi mesele, üniversiteyi yeniden düzenle- j 
mek ayrı üniversiteye yeni hükümler getirmek 
ayrıdır; fakat bütün mesele gelip bir noktada 
toplanıyor. Hükümetin, Devletin denetim ve 
gözetim görevini yerine getirmek üzere, (Bu, 
düzenleyici hükümlerin dışındadır, Sayın Köy 
İşleri Bakanının ifade ettiği düzenleyici hüküm
ler ayrı) üniversitelere bağlı olan ve olmayan 
fakültelerinin yönetimine belirli şartlarda el-
koyması halidir. Biz diyoruz ki; Anayasanın 
120 rmi maddesi bunu kayıtlamıştır. Bu kayır 
öğrenim, öğretim hürrey?tinin tehlikeye1 düşrr'1-
si halidir, üniversitenin vönetimiııiu bunu kalk-
dememesi yahut buna bir çözüm 
halidir. 

m e sı 

Bunun dışında, Anayasanın 11 nei madde
sindeki hökümler eklenebilir; fakat Anayasa
daki hak ve hürriyetlerin herhangi birisi gibi. 
Sayın Altan'ın ifade eliği, otobüs Orta Doğuya 
giderken Kızılay'da yolunun kesclmevn öğretim 
hak ve hürrüyetiyle alâkalı değil. Bu, ceza ka
nunlarıyla ceza mevzuatıyle ilgilidir. Devletin 
gücü, hükümetin alacağı tedbirlerle ilgili hu
sustur. Bu öğrenim ve öğretim hüı öyetlyie 
ilgili drğrdır. Arkadaşımız örneği yanlış seçti
ler. 

NAHİT ALTA" (Çanakkale) — kAııkr de
ğil, oraya eider o. 

yıKAAT A7ALAY (Devamlın — o.r.y* A -
sin. Onunla ilgili değildir. Ceza' kanunu vardır. 
seyahat hürriyeti vardı11, gasp vardır, eeza ka
nununda çeşitli hükümler vardır. 

Arkadaşım avukatlık etmiş, bilir; r.oAAAı 
önünü keserseniz, bu, hürriyetlerden, yoksun 
eAmdir karımda vcr: va^l-n- bu iz1'/] Av B-p 

hu A1 uz ı n" *• h ı 1 n r 
rc-.it! İm u mle 1 C m k u r ı ı u ı l ı ^ ı± u ı 
dıı D 1 + u a d 1 ı > 
OL 1 1 1 11 l ^ 1 <"„ 

K ^ ? \^+ 1 \ * / i l <. 

k u ] ı 1U1 C , L ] u 

ı m u ^ J n 1 n [ ? 
x e 1 ? A1 °hî Ca em 1 ' n 

nı k> i-ı İTI F k e n ° ı - 1 

3 ı 1 J o *• d e + e w ı 
hürriyeti değil, onun peşi sıra gelen butun hu

suslar gelsin, fakat Anayasadaki hak ve hürri
yetlerin herhangi birisi gibi, hukuk mantığının 
kabul etmeyeceği elâstikî, umumî bir tehdidin 
altında üniversiteler bırakılmasın. 

Bilinen bir şeydir ki; bir kimseye yapılan 
haksızlık veya tehdit, umuma yapılan haksız
lık ve tehdittir. Üniversitelere reva görülen bu 
durum tehdit unsurudur. Çünkü Anayasadaki 
hak ve hürriyet tespit edilmeden, «Herhangi 
birisinin...» Ama ne şekil ve derecede; bu da 
yok. Takdiri Hükümete bırakılarak derhal el-
koyma yetkisi verilecek. 

Bir kişiye veyahut herhangi bir şekilde ya
pılacak tehdit veyahut haksızlık, umuma yapı
lan haksızlık ve tehdittir. Yalnız üniversitenin 
değil, kamunun buna sahip çıkması bütün düşü
nen insanların, vatandaşların bu hürriyetlere 
sahip çıkması lâzımdır. Bu yönüyle Anayasaya 
açıkça aykırıdır. 

Arkadaşlarımız, «Değildir, düzenleyici hü
kümlerdir» diyrlar; ama biz bir uzlaştırma im
kânı bulabilir miyiz, bir aracılık yolu bulabilir 
miyiz diye ifadede bulunduk. Ama görüyoruz 
ki, ne Hükümet, ne arkadaşlarımız bunda bir 
anlaşma yoluna gitme, bir yumuşatma veyahut 
bu umumî tehdit vasıtası olabilecek hükmü yu
muşatacak bir niyete değildirler. 

Böyle olunca, biz de ısrar edeceğiz; «Ana
yasaya aykırıdır bu hükümler, bu maddemin 
ikinci fıkrası, Anayarsaya aykırı bir hükmü ka
bul edeceksiniz; ama bunun vebali omuzlarınız
da olacaktır...» Biz de bunu diyeceğiz, bunu 
yüklenmiş olacağız. Halbuki, demin ricada bu
lunduk, dedik ki, hiç olmazsa Anayasaya aykı
rılığı ileride giderecek veya yumuşatacak bir 
zemin hazırlayın. Ama bu niyette değilsiniz. 
Böyle olunca, ne bizim bu ifademiz, ne de sizin 
bu görüşlerinizin Anayasaya aykırılığı ortadan 
kaldırmaz şüphesiz ki, ama Anayasaya aykırlı-
ğı yolundaki münakaşaların şiddetini hafifle
tir, umuma karşı vâki olan tehdit unsurunu ha
fifletir. Hiç olmazsa üniversitelere bir nebze 
huzur verir. Üniversiteler tedirgin. Ankara 
Üniversitesinin ittifakla aldığı kararı okudum; 
bundan tedirginler; bize bunu reva görmeyin 
diyorlar. 

Memleketin kaderi 14 Ekime kadar kendi
sine mevdu olan Hükümet görüşünü ifade eder, 
der ki, bu böyle; ama biz bu anlamda anlamı-
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yoruz, bu şekilde bir tatbikat olmayacak der 
ve üniversiteler bir huzur, bir güvence içine 
girer. Bunu ela vermiyorsunuz; bizim istediği
miz buydu; bunu ela vermiyorsunuz. Yoksa, ne 
sizin ve ne de bizim ifadelerimiz, Anayasaya 
aykırılığı ortadan kaldırmaz. Anayasaya ay
kırı. Bunu hiçbir şekilde tevil etmeye, ortadan 
kaldırmaya imkân yok; ama buna da yanaşmı
yorsunuz. Ne yapalım; çoğunluğun dediği olur, 
ama «Şeriatın kestiği parmak acımaz» klâsik 
hukuk kaidesi artık yok. 

Yasalar çıkar, onlara saygı duyarız; ama 
eleştirir tenkit ederiz. Onların çıkış şeklini, on
ların çıkmasmdaki maksatları da açıkça söyle
riz ve (»nemli bir hakem unsuru olan halkın hu
zurunda bunları açıkça şikâyet konusu yapıp, 
bu hususlardan dolayı sizlerden şekvacı oluruz. 
Yani, biz çıkaracağız dersiniz; çıkarırsınız. 
saygılı olacağız, ama saygılı olmak ayrıdır, va
tandaşa giderek sizden şekvacı olmamız ayrı
dır. Bunu nasıl, hangi şartlar içinde çıkardığı
nızı, nasıl direndiğinizi, üniversiteyi hangi zih
niyetle baskı altında tutmanızı da ifade edece
ğiz. İzin verirseniz, bu da bizim hakkımız. 

Saygılar. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 

istemiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakere 
bitti, önerge üzerinde isteyin, o zaman konu
şun. 

Maddeyle ilgili iki önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 69 nen maddesinin ikin

ci paragrafının, hallerinde kelimesinden son
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say-
gıyle öneririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Üniversite organlarınca alman tedbirlere 
veya kapatma kararlanma rağmen bir ay için
de giderilmezse Bakanlar Kurulu üniversitenin 
veya bu üniversite ve bağlı kuruluş ve kurumla
rın veya bağımsız bir fakültenin idaresine belli 
süreyle elkoyahillr üç gün içinde bu karar Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
nın oııarmr.a sunulur. Onanım reddi halinde Ba
kanlar Kurulunca alınmış bütün kararlar yü
rürlükten kalkar. Elkoyma süresi her defasında 
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iki ayı geçmez. Elkoyma kararı ve bu tedbirle
rin uzatılmasına ilişkin kararları Resmî Gazete 
ile hemen yayınlanır. 

BA.ŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Gün-

IdKEFT GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
i Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde yapılan münakaşaları 
dinledim özellikle Sayın Köy İşleri Bakanının 
ifadesinden sonra, bu maddenin neye taallûk 
ettiğinin izahına lüzum hissettim. 

Bu ma İde; birinci, ikinci, üçüncü fıkrasıyle 
bir bütün halinde mütalâa edilerek hukuka uy
gun bir düzenleme maddesi olma niteliğini ta
şımıyor. Gördüğünüz gibi, bu maddenin birinci 
nkrasmda 

BAŞKAN •—• Saym Gündoğan, ikinci fıkra 
için konuşun lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başın
dan sonuna kadar her sözümün ikinci fıkraya 

I ilişkin olduğunu, lütfen peşinen kabul edin. 

BAŞKAN — Hayır, madde diye başlıyorsu
nuz da be ı şaşırıyorum, o bakımdan; fıkra der
seniz ben daha iyi anlarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz 
böyle şeylerde zor şaşırırsınız ya Başkanım ; pe-

(.'•övdüğünüz gibi, maddenin birinci fıkrasın
da öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlike
ye diişmed ve bu tehlikenin üniversite organ
larınca önlenmemesi veya' üniversite organla
rınca alnım tedbirlerin gereken sonucu verme -
nesi hal.mde, Hüküııenn., üniversitelere elkoy-
ma.ya ye1:'di i kdıımıası kastediliyor ve gereek-

I t mı de; rrermi-;. tecrübelerden, gelecek tehlike
lerden üniversltelmd, aslında öğrenim ve öğre-

{ tim hürriyetini engelleyici hareketlere tevessül 
edenlerin Insallutundan kurtarmak için alınma-

j sı gereken bir tedbir olarak düşünülebilir ve hu-
j kuken de kabili müdafaa olabilir. 

Gerçekten, öğrenim ve öğretim hürriyetinin 
i o hakka sahip kişiler tarafından kullamlması-
j nın önlenmesine bir tedbir arandığı zaman böy

le bir tedbir düşünülebilir, ama maddenin ikin
ci fıkrasına, öğrenim ve öğretim hürriyetleri
nin tehlikeye düşmesi halinde alınacak tedbir
leri gerektiren haller, diye nasıl telâkki ediyor 

j •arkadaşlarım? Şaşmamak elde değil. Çünkü, bu 
| ikinci fıkrada birinci fıkra ile öğretim ve öğre-
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ııim hürriyetini engelleyici hareketlerin t ah ad -
•düsü halimde üniversitece önlenmesi mümkün 
olmadığından hareket edilmiyor; tamamen so
yut bir fıkra halinde maddenin içine konuyor 
ve deniyor ki, «Anayasada yer alan hak ve hür
riyetlerden herhangi birisinin insan hak ve hür
riyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve Mil
leti ile bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sı
nıf, din, mezhep ayrımına dayanarak; nitelik
leri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak kaseliyle kullanılması' hallerinde..» 

Bu, öğrenim ve öğretim hürriyetini engelle
yenleri önlemek için konulan, maddede yeri ol
mayan biı1 hüküm. Böyle bir hüküm genel ola
rak ceza kanunlarında, ceza mevzuatında zaten 
mevcuttur. Her kim ki, burada sayılan hare
ketlerden birini icra ederse, bu, ister üniversite
de olsun, ister dışında olsun, ister öğrenim hür
riyetini engellemek kasdıyle olsun, ister düpe
düz Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdıyle 
olsun, zaten cezayı müstelzim harekettir. 

'Hükümetlerin veya kanunların, böyle bir 
hareketin varlığı halinde elkoymaya değil, an
cak bütün suçluları alıp mahkemeye vermeye 
yetkisi vardır. Aksi takdirde, bir kişinin böyle 
bir hareketinden dolayı bütün üniversiteye el-
koyan Hükümetin kastettiği, öğrenim ve öğre
tim hürriyetini bizzat kendisinin engellediği 
durumu ortaya çıkar. 

Biri çıkacak, ben bilmem ne ırkmdanıni; bu 
ırktan olmayı şeref sayarım diyecek. Allah rah
met evlesin, bir rektörümüz. «'Ben. kavm-ü ne
cibi Arab'danmı» demiştir. Bu söylenip durur. 
Böyle bir söz söylendiğini farz edelim, bir kişi
nin. hatta bir öğretim üyesinin; «En üstün ırk, 
Alman ırkıdır. Binaenaleyh. ırka dayalı bir top
lum düzeni kurmakta her toplumun çok yararı 
vardır.» desin yahut da, bizim memleketimizde, 
özellikle ırk esasına dayalı doktrinleri hâkim 
kılmak isteyen akıllılar vardır. Bunlardan biri
nin taraftarı, Leş - on kişisi, üç kişisi, bir kişisi 
böyle bir beyanda bulundu, böyle bir harekette 
bulundu, hatta bir hoea böyle bir şey söylediği
ni düşünelim. Hükümet, ırk esası üzerine kuru
lu bir toplum düzeni isteyen bir kişi vardır bu 
üniversitede, elkoyuyorum, diyecek. O zaman 
10 binlerce öğrencisi olan üniversitenin öğre
nim ve öğretim hürriyeti ellerinden alınmıyor 
mu? Grûva bu öğrenim ve öğretim hürriyetini 

engelleyenlerin engellemesini ortadan kaldır
mak için konulan bu maddede tam tersine, öğ
renim ve öğretim hürriyetini ihlâl edici durum 
hasıl oluyor. 

Bunlar suç değil midir? Suçtur tabiî. Ceza 
kanunlarında, diğer ceza hükümlerini ihtiva 
eden mevzuatta yerlerini almışlardır zaten. 
Bunlar için elkoymaya gerek yoktur. Bunları, 
suçluları toplarsınız, üniversiteyi de öğretim 
hayatına devam etmesi için müsaade edersiniz. 
açarsınız ve hiçbir şeye lüzum kalmaz, ama biz 
görüyoruz, anlıyoruz, söylüj'oruz ve söyledik
lerimizi de yazılı metinlerle ispat ediyoruz ki, 
bu maddeden maksat, maddenin bu fıkrasından 
maksat öğretim ve öğrenim hürriyetini engelle
yenlerin bu hallerini yok etmek değildir. Bu 
maddenin maksadı, hemen arkasından gelen 70 
nci maddede dile gelmektedir. İşte böyle belir
siz ve hakikaten kastinin öyle olduğunun araş
tırılması uzun tahkikata vabeste bir suç isnadı, 
suç işlendiği iddiası ile üniversiteye elkoymaya 
Hükümet tevessül ettiği zaman yapılmak iste
nen şey, öğretim ve öğrenim hürriyetini engel
leyenleri ortadan kaldırmak yahut o durumu 
ortadan kaldırmak değil, 70 nci maddeyi işlet
mektir. Nedir 70 nci madde? Şu : 

«Üniversite ve bağlı kurum organlarında ve
ya üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde gö
revli bulunanların tümünün veya bir kısmının 
yönetim görevlerine son vermek...» 

Irk esası üzerine kurulu bir devlet düzeni 
istiyorum diyen bir üniversite hocasının veya 
öğrencisinin sözü üzerine Hükümet elkoydu 
mu, bitmiyor. Ne oluyor? 70 nci maddede Hü
kümetin yapması gereken görevler yakut yet
kiler meydana çıkıyor. 

Dahası var : 
«Üniversitede ve bağlı kuruluşlarında gö

revli kişilerden gerekli görülenleri, kovuşturma 
sonuçlanıncaya kadar veya kovuşturma sonu
cunun gerekli kıldığı hallerde kesin sonuç, alı
nıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırmak; 

Elkoyma süresince, üniversiteyi veya bağlı 
kuruluşlarını veya bir üniversiteye bağlı olma
yan fakülteleri kısmen veya tamamen geçici ve
ya sürekli olarak kapatmak veya açmak; 

Elkoymayı gerektiren durum ve olaylar do-
layısıyle gerekli görülen öğrencilerin üniversi-

j tcye veya üniversiteye bağlı kuruluşlara veya 
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üniversiteye bağlı olmayan fakültelere devam
dan geçici olarak menetmek veya men'i kal
dırmak; 

Yetkilerine sahiptir. 
Elkoyma halinin kaldırılmasından sonra, ke

sin bir yargı kararı alınmadıkça Bakanlar Ku
rulunun (h) ve (c) bentlerine göre almış bulun
duğu kararlar yürürlükte kalır.» 

'İste kaçtı mahsus buradadır. Dediğimiz gi
bi, 2 nci fıkrada yazılı hak ve hürriyetlerden 
birinin ihlâli iddiası ile üniversiteye elkoyan 
Hükümet, hemen 70 nci maddedeki yetkilerini 
kullanacak, görevlerinde bulunan öğretim üye
lerini görevlerinden alacak, idare organlarını 
işten el çektirecek, öğrencileri üniversiteden 
uzaklaştıracak, haklarında ceza kovuşturması 
yapacak ve daha daha, ta kesin bir yargı kara
rı alıncaya kadar bu yetkilerin (b) ve (c) bent
lerinde yer almış olanları da devam edecektir. 
Yıllar yılı kesin yargı kararı peşinde koşacak 
binlerce insanı yahut onlarca öğretim üyesini 
siz böylece o ikinci maddedeki belirsiz, müp
hem isnatlar, hattâ iftira olabilecek bâzı hare
ketlerle öğretim ve öğrenim hürriyetini engel
liyorlar düşüncesi ile üniversiteye elkoyaca'ksı-
nız. 

Değerli arkadaşlarım, aslında istenilen şu
dur ; Türkiye'de otoritcryalizm diye adlandırı
lan yeni tür idare tarzının hukuk mesnetleri 
hazırlanıyor. Bu kanun, bunlardan bir tanesi
dir. Bunlar, bir zincirin halkaları gibi peşpeşe 
geliyor, geçiyor. Bundan evvel geçti; Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanunu böyle geçti, Sıkıyö
netim Kanunu böyle geçti, Dernekler Kanunu 
böyle geçti, Siyasî Partiler Kanunu geliyor, 
böyle geçecek', Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Meclisten böyle geçti, yarm toprak reformu 
böyle geçecek, Petrol kanunu geçti. Bunlar, bir 
ülkeye otoriter idare, faşizan idare gelmeden 
önce demokrasi eli ile onun hukuk kurallarını 
yaratmak çabalarıdır. Bu hükümden kurtula
mazsınız. 

'Binaenaleyh, burada yaptığınız şey budur. 
'Kastınız üniversite değildir. Kastınız, üniversi
te ve diğer bütün kurumları tek ve mutlak bir 
idareye, siyasal iktidarın başına, yani onun da 
dayandığı egemen güçlerin istedikleri istikamet
te çalışan bir siyasal rejimin yerleşmesine im
kân vermektir. Lütfediniz, hukukçu olanların, 

Xahit Altrn Beyefendi giıbi, Kürümoğlu Beye
fendi gibi hukukçu olanlarımızın bu maddede 
öğretim ve öğrenim hürriyetini engelleyenlerin 
tasallutundan üniversiteleri kurtarma yerine, 
herhangi bir şek ve şüphe ile belirsiz isnatlarla 
öğrenim hürriyetini bizzat Hükümet eli ile or
tadan kaldırmaya savaşma kastı hâkimdir. 

Çoğu yerlerde, çoğu otorite idarelerde üni
versiteler kapalıdır. Bu, onun bir benzerini ya
ratmak oluyor. Korkulacak şey budur. Neden 
budur! Bir memlekette yöneticiler bağlı bulun
dukları dünya görüşünün kendi rasyonellerine 
vakıf değillerse ve eğer toplumdaki dinamizmi 
zabıta tedbirleri ile durdurma yolunda iseler 
asıl tehlike kendilerine yönelir. 

<Am TUBA'N (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Savın Gündoğan önergenin üzerinde mi konu
şuyor, yol ç a -madde üzerinde mi? 

l İKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çün
kü, bu ekonomi politikasında üniversiteleri bu 
hale getirirsiniz, bilmem başka kurumları bu 
hale getirirsiniz; ama günün birinde siz, bizzat 
bağlı olduğunuz politikanın iflâsı ile karşıkar-
şıya gelirsiniz. Yoksa, bizim de sizin kadar bu 
memlekette kimin ne yaptığının farkında oldu
ğumuzu lütfen kabul ediniz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı ? 

KÖY İŞLEM BAKANI ORHAN KÜRÜM
OĞLU (Bitlis) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

İkinci bir önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

69 neu maddenin 2 nci fıkrasındaki «Ana
yasadaki hali ve hak ve hürriyetlerin herhan
gi birini insan hak ve hürriyetlerini veya» iba
relerinin çıkarılmasını saygı ile rica ederim. 

Kars 
Sırrı At al ay 

BAŞKAN — Sayın Atalay, takririniz hak
kında izahatınız olacak mı? 

SIRRT ATALAY (Kars) — Daha önce gö
rüştüm. 
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BAŞK.-ıN — Peki efendim. 
Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

KÖY İŞLEHİ BAKANI ORHAN KÜRÜM-
O A L U (Bitlis; — Katdormuuz. 

BASK \ N 
i l i yor . 

Hükümet ve Koınisvon katıl-

Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saat 20,30'da tekrar toplanmak üzere Birle
şime fti"a. veriyorum. 

Kapanma saat; : Î9,00 

» « o l e e t M ~ « 

İKİNCÎ OTÜEUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Ba^kaıtveikıillii Meiîımı&t Ünal'dı 

KÂTİPLER : Mstas'S Çamlıca (Easitarıo-nn), Me'rrııre Afeıaley (istamifoııl) 

BASK \NT —• 75 nei Birleşimin ikinci oturu
munu acıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
Üniversiteler kanun tasarısının 70 nei m ad- I 

desini okutuyorum. 
Elkooma balmde Bakanlar Kurulunun yetkileri 

yradd- 70. — Elkoyma halinde Bakanlar 
Kumlu : 

aO Üniversite ve bağlı kurum organ'arında 
veya üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde 
görevli bulunanların tümünün veya bir kısuı-
nm yönet mı görevlerine son vermek; vöretim 
görevlerine son verilenlerin yerine yenilerini 
seçmek; 

b) EİRoymayı gerektiren durumun dogma
cına sebekolanlarııı tespiti, bunlar ve failleri 
hakkında gerekli disiplin ve ceza kovuşturma
sını yaptırmak, 

c) Üniversitede ve bağlı kuruluşlarında 
görevli İnsilerden gerekli görülenleri. kovuş
turma sonuçlanıncaya kadar veya kavuşturma 
sonucunun gerekli kıldığı hallerde kesin sonuç 
alınıncaya kadar görvelerinden uzaklaştırmak • 

c) Elkoyma süresince. Üniversiteyi veya 
bağlı kuruluşlarını veva bir üniversiteve ba.olı 

olmayan fakülteleri kısme.n veya tamamen geçi
ci veya sürekli olarak kapatmak veya açmak; 

d) Elkoynıayı gerektiren durum ve olaylar 
dolayısıyle gerekli görülen öğrencileri üniver
siteye r^y: üniversiteye bağlı kuruluşlara veya 
iüüverüte-e bağlı olmayan fakültelere devam
dan geçici olarak menetmek veya men'i kal
dırmak J 
Yetkilerin? srdrptlr. 

E'koyma İndinin kaldırılmasından sonra; ke
sin bir yargı kararı almadıkça Bakanlar Kuru
lunun (b) ve (c) bentlerine göre almış bulun
duğu kararla- yürürlükte kalır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarının en önemli maddelerinden bi

ri. ;i 70 nei maddedir. Bu tasarı ile üniversite
leri mirin bolüm başkanlarından rektörlerine 
'mdar her birinin başucuna bir «Demoklcoin kı
dem asılmaktadır. Bu madde, keyfî tasarrufa 
yol akacak nitelikte ve birçok bahanelerle 
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hattâ sudan sebeplerle 'dâhi olsa üniversite
lerimizi normal bir yönetim düzenine kavuş
turmak can uzaktır. 

Özet olarak söylersek, bu 70 nci madde, 
bir tasfiye maddesidir. Hem de Anayasa ve hu.--
klik kuralları içinde yapılamayan ve yapılma
sı mümkün olmayanları yapabilecek -bir mad
dedir. Geçmişin, gelecekte hesaplaşması için 
getirilmiş lıir maddedir bu. Antidemokratik
tir, Anayasa kurallarına uymaz, mevcut ceza 
kanunlarımız dâhil hiçbir yasada yeri olma
yan ve bu yasalarla çelişen bir maddedir. Bu 
madde tek taraflı• hesaplaşmayı öngörmekte
dir. Yani, Hükümet bu madde ile hem davacı, 
hem hâkim rolü oynayacak bir hüviyete bü
rünmektedir. 

Elbette üniversitede olsun, herhangi bir 
eğitim kurıınıumıızda olsun, hattâ özel veya 
kamu sektöründe olsun, her kuruluşta suç* is
leyenlerin hesa-jı görülmeli, ne ise eczası ve
rilmelidir, ama bu madde bu anlamda değil
dir. Bu, geçmişin hesabını gelecekte görmek 
için hazırlanmış 'birtakım hükümler getirmek-
diyor. 

Bir defa Anayasanın 120 nci maddesinin 
3 ncü, 4. ncü ve 8 nci fıkralarına taban taba
na, zil t ir. 197 i yılında değişen Anayasamızın 
ilgili fıkralarından bâzılarını okuyalım: 120 
nci maddenin d ncü fıkrası: «Üniversiteler, Der
letin gözetimi ve denetimi altında, kendileri 
tarafıdan seçilen organları eliyle yönetilir.:: 
diyor. 

Maddenin (a) fıkrası ne diyor: «Üniversi
te ve bağlı kurum organlarında veya üniver
siteye bağlı olmayan fakültelerde görevli bu
lunanların tümünün veya 'bir kısmının yöne
tim görevlerine son vermek; yönetim ..görevleri
ne son verilenlerin yerine yenilerini seçmek.:> 

120 nci maddenin 4 ncü fıkrası: «Üniver
site organları, öğretim üyeleri ve yardımcıla
rı, üniversite dışındaki nıakamlarea, her ne 
suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaşti'-
rılamazlar. Son fıkra, hükümleri saklıdır'.;» di
ye L\ 

Son fıkrayı okuyalım: «Üniversitelerle on
lara bağlı fakülte, kurum ve kuruluşlarda öğ-
ı enim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye 
düşmesi ve bu tehlikenin üniversite organla
rınca giderilmemesi halinde Bakanlar Kuru-
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lu, ilgili üniversitelerin veya bu üniversiteye 
bağlı fakülte, kurum ve kuruluşların idaresi
ne el koyar ve bu kararını hemen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ona
nıma sunar.» denilmektedir. 

Burada, meşru organlarca seçilmiş bir ku
rula Hükümet, şu veya bu sebeple, haklı veya 
haksız elkoyaeak, görevlilere işten el çekti
recek, ama yerine yine meşru organlar yoluy-

• i e seçilme yerine kendisi atama yapacak.. 

Bu madde, yalnızca Anayasaya aykırılığıy-
ie de kalmıyor, müzakeresini yaptığımız bu 
tasarının diğer bucak maddeleriyle de çeliş
ki halinde bulunmaktadır. Üniversite organ
la imim yönetiminin nasıl yapılacağı, nasıl seçile
ceği, nasıl tayin edileceği, nasıl işten uzaklaşr-
rılacağı, disiplin cezalarının ne şekilde ve 
lıangi kurulla;:' tarafından tespit edileceği 12, 
13, 14, 15, l'ö ve 65 nci maddelerde açık .açilk 
r:apta<mrııştır. Hem bu tasarı içinde bu şekilde 
hukuk yoluyle Anayasa doğrultusunda hü
kümler getireceğiz; 70 nci maddeyle bütün 
bunları 'bir kalemde altüst edeceğiz ve Ana
yasa İlkeleri dışına çıkarak, özellikle 120 nci 
ma •İdenin bu açık ve sarih hükümleri dışına 
çıkara/k, kır seçilmiş olanları geçici olarak 
değil de daimî olarak işten el çektireceğiz ve 
yrri?;e, li-;e müdürü tayin eder gibi, ilkokul mü
dürü tayin eder gibi eleman tayin edeceğiz. 
Hu, üniversiteleı'lmizi Millî Eğitim Bakanlığı
na, mi lî eğitim müdürlüğüne bağlı kuruluş
lar haline getirmek demektir. Burada ilim ol
maz. 

SİSİM TURANLI (Adıyaman) — Anarşi 
(dur. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Biz 
anarşinin 19o7Yen beri bu kürsülerden aley-
hla.de konuşurken, hele onları kah ellerine eli
mizi kaptırmayacağız diye bu kürsülerden 'ba
ğırırken, siz. «Yollar yürümekle, Ankara asfalt
lan yürümekle aşınmaz.» diyordunuz. 

(A. P. sıralarından «Yalan mı?» sesleri) 
STEddI TÜBANLI (Adıyaman) — Şimdi 

müdafaa ediyorsunuz. 
IL'iSKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

lütfen müdahale etmeyiniz. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Anka-

ıa asfaltları aşınmadı, ama memleketin mane
vî değerleri, sosyal ve ekonomik birtakım var-
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lıklan aşındı, yıprandı, demokrasi uçurumun 
kenarına kadar geldi. Eğer aynı şekilde, o kan
lı ellere siz de prim vermeseydiniz, «Yollar yü
rümekle aşınmaz» diye, bugün bu hale gelme
yebilirdik. 

.SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Öğretme
ni, üniversiteliyi; herkesi kışkırtan sizsiniz. 

BAŞKAN —. Müdahale etmeyiniz efendim, 
istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hürri
yeti, özgürlüğü, vatan sevgisini müdafaa et-
mek... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atmaca, bir 
dakika efendim. 

Efendim, bir usulümüz vardır, bir tüzüğü
müz vardır. Eğer sayın hatibin konuşması beğe-
nilmiyorsa usulü dairesinde söz istenir, çıkılır 
•ona cevap verilir. Herkes oturduğu yerden mü
dahale ederse o zaman Başkan da müşkül du
rumda kalır, hepimiz müşkül durumda kalı
rız ve işimiz uzar. Usulü dairesinde yapar
sak 

L ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Madde 
üzerinde konuşmazsa Başkan da ihtar .eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşuyor 
efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Eğer 
au lamıydı-s anız, maddeyi okumamıştanız, otu-
rui'suınuz bu maddenin maksadını anlarsınız. . 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, bankalarının mü
dahalesini iealbettireeek şekilde konuşmamanı
zı sizden rica edeceğim efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Arzu
nuza uyacağım Sayın Başkanım. 

Burada maksadımız, bekçi dövmek değil, 
üzüm yemektir. Bu maddenin ne 'kadar anti
demokratik olduğunu, hukuk ıkurallarına uy
madığını, bütün Batı ülkeleri ve demokratik 
ülkelerin üniversiteleri için bu şekil bir .anti
demokratik hükmün bulunmadığını izaha ça
lışmaktır. Yoksa, sataşmak değil muradım. 

O. MLCBİ AGÜN (Rize) — Sen o ülkele
rin kaımnlarıııdan hangisini biliyorsun?. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Senin 
bildiğin kadarım; fazlasını değil. 

O. MECDİ ACUN (Rize) — Sana soruyo
rum ben, hangisini biliyorsun! 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sisin 
bildiğiniz kadarını, faziasını iddia etmiyorum. 

I ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Ana
yasanın 120 nci maddesinin 3, 4, 8 nci fıkrala-
nyle bir de Ibu tasarının 70 nci maddesinin 
(a) ve (c) fıkralarını karşılaştırırsak ne ka
dar taban tabana zıt olduğunu, ne kadar çar
pıcı bir hüküm olduğunu, ne kadar antidemok
ratik olduğunu, ne kadar Anayasayı görmezlik
ten geldiğini açık açık görürüz. 

Özei İlkle bu tasarının 70 nci maddesinin 
(a) fıkrası son cümlesi diyor ki, «Yönetim 
görevlerine son verilenlerin yerine yenileri
ni seçmek...:» Bakanlar Kurulu üniversiteye ne 
olursa olsun atama yapamaz. Tl ilâ 16 nci mad
delerde açıkça görüldüğü .gübi, Hükümet el-

I :koysa dahi, yerine gelecekleri yine üniversite
nin yetkili organlarının seçmesi gerekir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim, 
ona göre ayarlayınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. 

I Diğer taraftan (e) fıkrasında, «Üniversite-
I de ve bağlı kuruluşlarında görevli kişilerden 
I gerekli görülenleri, (Burada yalnız yöneticj-

ler değil, öğretim üyeleri de geçiyor) kovuş
turma sonuçlanıncaya kadar veya kovuşturma 
sonucunun g/erekli kıldığı hallerde kesin so
nuç alınıncaya kadar görevlerinden uzaklaş
tırmak.» deniyor, -

Bununla da kalmıyor. Son 'bir hüküm var, 
«E ıkoyma halinin kaMırılmasından sonra (Ya
ni normal işler ha'e geldi elkonduktan sonra) 
kesin bir yargı karan olmadıkça Balkanlar 
Kurulunun (b) ve (c) bentlerine göre almış 
olduğu kararlar yürürlükte kalır..:> 

Diğer (a) bendi, (ç) bendi ve (d) bendiiT-
doki, normal hale döndükten sonra yargı or
ganlarının huzurunda temize çıkanlar (Bu 
saydığım (a, ç, d) fıkralarına göre öğrenci, 
öğretim üyesi ve yöneticiler) demekki görev
lerine dönmeyecekler ve Bakamlar Kurulu bu 
ıbukmiik havadan faydalanmak suretiyle yap-

j tığı ve kendine yakın adamlar veya yönetici
ler göreve ilânihaye devam edecekler. Bu, her 

j yönü ile antidemokratik, Anayasa kurallarını 
çiğneyen ibir hükümdür. 

BAŞKAN7 — Vaktiniz doldu Sayın Atma
ca. 

1 HÜSEYİN ATMACA (Devamla — Bağlıyo-
İ ram Sayın Başkanım. 
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Bu, icramın, yargı organının ve .kararlarının 
üstüne çıkarmak demektir. Hiç/bir 'demokratik 
ülkede yargı organının kararlarını hükümet
ler görmemezlikten, uygulamama zlık t an gele
mezler. Gerçi şimdiye kadar bizim memleke-
itimiz.de görüldü. Yargı organlarının yüzlerce 
kararının askıda kaldığını, hattâ sıkıştıkları 
za'man bir saat evvel uygulayıp, !bir saat son
ra yeniden açığa almak,- yeniden atamak, ye
niden nalkî etmek, yeniden görevden uzaklaştır
ma karan almak suretiyle birtakım kaçamak 
yollarla, bu sefer ıh em de katmerli olaraik, çifte 
dikişli 'olarak yargı organlarının kararı çiğ
nendiği cicik görüldü. Hele îbu görülen1, erden 
sonra, bu tamamen demokratik ilkelere aykı
rı, Anayasaya uygun olmayan, mevcut yasa-
iaiTnıızla çelişkiye düşen, hattâ bu yasanın ken
di içindeki maddeleri ile tezat 'teşkil eden bu 
"hüküm geldikten sonra, düşünün geçmiş "e ki
nin 10 misli, 20 misli, be "iki 50 misli daha çok 
adaletsiz, haksız, insafsız ve intikam alı re ası
na birtakım uygulamalar olabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, müsamaha pa
yımda kıi'daııdınız hemen bağlayın ve inin lüt
fen. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bu ba
kımdan 'bu madde, üniversite kanununun bü
tün maddelerim gölgeleyeni ve üniversite özerk
liğini, bilim oluşmasını, araştırma imkânlarını 
'ortadan kaldıran bir madde olması itibariyle 
'bunun mutlak tasarıdan çıkarılması gerektiği 
inancındayım. 

Hepimizi saygı ile 'selâmlarını. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz, Millî 

Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşa.k Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
sayın .arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halik Partisi Grubuna mensup 
arkadaşlarım kanunun bâzı .maddeleri üzerinde 
hassasiyetle durmaktadırlar. Yalnız, bu duruş
ları sırasında Anayasanın getirdiği hükümleri 
(görmemezlikten gelmektedirler. Görüyorlar, 
kendi izahlarına mesnet olan cümlece d görüyor
lar ; fakat asıl cümleleri görmemezlikten gt'li-
yonlar. Bunun için de izah tarzları ve izah şe
klileri neticesinde hakikaten maddenin, antide
mokratik bir madde olduğu gibi 'bir mânaya ge
tirmeye çalışıyorlar. 
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Aslında böyle değildir, aslı gayet açıktır. 
«Üniversitelerle, onlara bağlı fakü'Jbe, kurum ve 
kuruluşlarda öğrenimi ve öğretim hürriyetleri
nin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniver
site organlarınca giderlilmeınıesi halinde;» Yani 
üniversite, kendi içindeki kuruluşları ile 120 
ııci maddemin baş tarafındaki maddelenle '«ken
disine tevdi edilmiş bulunan, kendi kendine 
idare vazifesi ile mükellef olan kurullarınca 
bu meseleyi halledemediği takdirde...!»; ile biten 
bir cümle var. O takdirde, bu eümlciriin. sonun
da gelen yine Anayasanın 120 nci maddesinde 
«bu takdirde Bakanlar Kurulu»' Anayasa bu 
takdirde Bakanlar Kuruluna bir vazife veriyor. 
Ne takdirde? Öğretim ve eğitim hürriyeti felce 
uğradığı takdiırde. Hangi sebeplerle? Daha yu
karıdaki maddelerde izah edilen şu şu sebepler
le. Felce uğradığı zaman Bakanlar Kuruluna 
bir vazife düşüyor. Bu vazifeyi Bakanlar Ku
rulu re'sen yapıyor; ama bunu 48 saat içinde 
Meclise de bildiriyor, arz ediyor- ve Meel's tas
vip edeese yürüyor, tasvip etmezse yürümüyor. 
Bunlar birbirine bağlı şeyler. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yaptığı
nız tâyinler ne olacak? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla.) — Acele etmeyin beyefendi 
şimdi .arz edeceğim. 

«Bakanlar Kurulu ilgili üniversitelerin veya 
bu üniversiteye bağlı fakülte, kurum ve kuru
luşların idaresine el koyar.» Kim diyor bunu? 
Anayasa diyor. Anayasanın dediği bu cümle -
ni'n veya bu hareketin aksine bir kanım yapa
bilir misiniz? Yapamazsınız. El koyacaktır ve 
•bu karannı hemen Türkiye Büyük M;" ""et Mec
lisi birleşik toplantısı onanıma sunacaktır. Bun
dan daha büyük garanti olur mu? Büyük Mil-
let Meclisinin onamına sunuyor. Büyük Millet 
Meclisinin tarzı terekkübü hakkında da şüphe
niz mi var? Yine çoğunluk mu diyeceksiniz 
veya çoğunluk diyebilir misiniz? Çoğunluk de
mokrasinin tabanıdır, kendisidir, temıelldlr. üy-
(le ise çoğunluk neye karar verirse tiy^e crneak-
'tır. Hükümetin bu tasarrufunu çoğunluk kabul 
ederse, tasarruftur ve Anayasaya uygundur; 
değilse, makbul addedihuemiştir Hükümetin, bu 
ifara,rrufunu reddeder. Reddedince- mescide biter. 
Bunun antidemokratik tarafı nerededir? 

«Hangi hallerin elkoymayı gerektireceği.» 
(Daha önceki tasarının maddelerinde tadrjıledil-
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misti. «Elkoyma kararının ilân ve uygulanma 
usulleri ite...» İşte. şimdi bu maddede uygulan-
ıııa usulleri vardır. Elkoyduktaıı soma Hükü
met m neler yapıp, neler yapamayacağını bildi
ren maddeler burada vardır, şimdi onun müza
keresini yapıyoruz. Bu. antidemokratik olabi
lir mi? Nasıl bir madde yapacağız ki, antide
mokratik denmesin? Mümkün eleği1 dir. Zaten 
normal bir düzenin dışına çıkıldığı zaman, ga
yet tabiîdir ki, biraz demokratik anlayışın ve 
düzenin hafifçe dışına çıkılacaktır. Bundan ta
biî bir şey yoktur. Disiplin cezasını antidemok
ratik olarak kabul edebilir misiniz? Bir suç iş
leyen kimseye, hürriyet içerisinde hareket et
mesi lâzımdı, o hürıdyet içinde bunu yaptı, bu
na. ceza, veremezsiniz, ceza verirden antidemok
ratiktir diyebilir misini"3 Diyemezsiniz, o da 
hukukun iç'ndediu Ta^.rdn.ki madde, bunu te
min. etmek maksadıyle düzenlenmiştir. 

«Elkoyma. karanımı i1 ân vn uyE-ı/danmı usu"1-
'teriyte sünesi.» süreyi de tesp :t eteır'ş kanunu
muz. «iki ay 'eemsmde tekim" uzatım'» dav-- T-" 
«devammea Bakan1 ar K u m u n u n yetk-'letem'n 
nite l ;k ve kansanıı kanunla düzen'eni1' » Ka"n---!_ 
mı karımda düzenliyoruz. Anayasanın emrettiği 
bir maddeyi tedv°n etmiş bulunuyoruz Burmı 
aırtidemokratikkkte. Auavasava avku'ikVa h'n-
biı' alâkası yoktur. An ava sanın tıpatm içinde 
bulunmaktadır. Arz ederim. 

Teşekkür cdaamm (A. P. sıralammkm ateh
te rl 

BASK A X S.amn Akan, 
XAÎTlT AL.TAX f Çanakkale) — Saym B a r 

kan, savın. senatörler; 

70 nci maddenin Anayasaya avkırı lıirbb-
tarafı vtertur. Eğer. Aravasavı ?a: ah atan. 1te 
imi maddesini basman itibnıoıı okursak, bura 
cevaz verici hüküm erin rrevcut okluğu amkaa 
£'örülüm. 

Savın Bakan. Anavatanın bte krsmun ite"' 
avkuo ^mad^-m te-mı e 

titem B;n. o fdırate^Aan ovvc-lk: fılmnA'a d" 
nkumak surpt:yle Anayasaya uygunluğunu. Yü -
er Heyetinize arz edeceğim. 

Şkndi. 120 imi maddenin üçüreü fıkrası I r 
ki : «Üııiverakder. Dev1 etin tekedmi va d.ene-
tkni akmda, kendi1 eri tarafından seçkor or
ganları eliyle yönetilir1.» 

Bir kere, seçim yapılacak; ama yine Devle
rin gözetimi ve denetimi altında olacak. Fakat 
ondan sonraki fıkrada ne der? «Üniversite or-
•gau'ları..» Hangi organlar? Bu seçimle gelmiş 
organlar ve idareciler ve bilumum müessesenin 
yürütülmesinde vazife alanlar, «...öğrettim üye
leri ve yardımcıları, üniversite dışındaki ma
kamlarca, her ne suretle olursa olsun, görevle
rinden uzaklaştırılamazlar.» 

Bu anaprrnsibi vazettikten sonra «son fıkra 
hükmü saklıdır.»1 denmek suretiyle 120 nci mad
denin son fıkrasındaki elkoyma ve elkoymamn 
şartları kastedilmiştir. Bu gibi durumlarda dı
şarıdan bu organların uzaklaştırılması ve vazi
felerinden alınmasına cevaz, son fıkra hükmü 
a aklı kakmakla temin edilmiş olmaktadır: yani 
Anayasaya aykırı bir ciheti yoktur. 

Sayın Bakan burada hangi hallerde c'konu-
teeağını ve elkonulma halinde neler yapıl aca-
ahnı sa'ahaten belirttiler. «!Smı fıkra hükümle
ri saklıdır» denmek suretiyle ana kaidenm. dı-
mm. çıkılması imkân'arım Anayasa sağlamış 
bu1 umuyor. 

Tasarının 71) nci maddesinin (a) fıkrasın
da divor ki : 

«Üniversite ve bağlı İm mm ve organlarında 
veya. üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde 
te'rav'i bulunanların tümünün veya br- kısmı
nın yönetim görevlerine son vermek.» 

Şimdi bu. Anayasanın demin okuduğum fda-
rasem anauransibkre uygun değil; ama son fık
rasına göre uys'undur. Çünkü, ek'onma ş.artla-
"i tespit ediknistte ve Anayasada elkonma şateı 
""arca Hükümetin vazifesi başlamış demektir. 
Hükümetin vazifeye baslamasıyle de bu son 
fdmanuı hükümleri tatbik edikeek demeltete. 

HÜSEYİX ATMACA (Denizli) — Elkon-
mak baAra. yerin? • tavlın yapmak başka. 

XAHİT ATT AX f Devamla) — Arz edlvo-
rum. X? diyor? «Üniversite organları» Kimler 
^umV'? 

BAeSKAX — Karşılıklı cevaplaşmayınız 
efendim. 

AAHÎT ALTAX i Devamda) — «öğretim 
üye1 eri ve ya "Hım eda m üniversite dışındaki 
v,ıa em mma,ı ea he-r ne suretle olursa olsun 2'örev-
İcriucltnı uzakm<Aırıtamazter. Son fıkra hüküm
leri '•'• akkdır.» demekle bunun istisnaî durumu
nun tatbikatına girmiş oluvor. 
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• 70 nci rnıaddenin (b) fıkrasında «Elkoyma-
yı gerektiren durumun doğmasına sebep olan
ların tespiti, bunlar ve failleri hakkında gerek
li disiplin ve ceza kovuşturmasını yaptırmak.»' 
Doğru, bu da vazife; suç işieyeuiıı cezasının 
takibatını yaptırmak yine Hükümete bu şart
lar altında veriliyor. 

(c) Fıkrasında; .«Üniversitede ve bağ:1! ku-
rnluşlarmda görevli kişilerden gerekli görülen
leri, -kovuşturma sonuçlanıncaya kadar veya 
kovuşturma sonucunun gerekli kıldığı hallerde 
kesin sonuç alınıncaya kadar görevlerinden 
uzaklaştırmak..» Bu da Anayasanın aynı hü
kümleri gereğince kendisine verilmesi lâzım-
gelcn, Anayasada meme d i bulunan bir hüküm
dür. 

Eıı 'son fıkraya gelince : «E'lkoyma halinin 
haldi rrtmasmdan soma, kesin bir yargı kararı 
almadıkça...» Doğru. Yargı kararı alacaksın, 
yargı kararı alınca, Bakanlar Kurulunun almış 
olduğu elkoyma kararı neticesi alınan hertürm 
tedbir kalkacak. Bu da. tamam. Bunun dışında 
Bakanlar Kurulunun kararını bozma:k için ne 
istiyorsunuz? Yargı organına itimat mı etmi
yorsunuz? Yargı kararı alınınca buna Balkanlar 
Kurulu buna itibar edecek. 
• HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yargı ru

ganını başka nokta da ilgilendirir. 

NAHİT AFTAN (Devamla) — Şimdi muh
terem. arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir dakikanızı 
rica edeyim efendim. 

'Sayın Atmaca, demin zatıâliniz kürsüde iken 
başkalarına aynı size ihtar ettiğim şekilde ihtar 
ettim, ikaz ettim aynı ikazı size tekrarlamaya
yım, lütfedin. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Soru sor
du da onun için cevap verdim. 

BAŞKAN — En zor konuşma, sorulu konuş
anadır zaten. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi, Ana
yasaya aykırı ciheti olmıayan bu maddeden 
bahs ile işi yine siyasî veçheye döküp «Her-
şeyde öç anııa» diye bir tâbiri kullanmak:, ben
ce, •doğru değildir. Bir kene, öç almak için bu 
durum müsait değil. Şu tasarı kanunlaştıktan 
<senra mevcut üniversite elemanlarının ve üni
versite organlarının yeniden bu kanunun şart
larına. uygun hadiselerin yaratılması halinde 

— 339 

20 , 6 , 1973 O : 2 

ancak hüküm ifade edecek. Bu haclls'eilene sebep 
vermesinler, kendileri hakkında gereken ka
nunî takibat yapılmasın. Sen hem kendin bu 
hadiselere sebebiyet vereceksin, yeniden, anar
şik olayların .müsebbibi olacaksın; elkonulduğu 
zaman ise, «Siz geçmişin öcünü alıyorsunuz» 
diyeceksin; yani suç işleyeceksin, niye ceza ve-
-.iyorsun, bu eskiden vukubulmuş başka bir ha-
dismiu öcüdür diyeceksin. Hayır efendim, sen 
evvelâ buna meydan verme. Şu kanuna evvelâ 
riayet et, Anayasaya riayet et; sen bir üniver
site hocası veya bir üniversite mensubu olarak 
evvelâ kanunlara riayeti öğren, ondan sonra 
hak ara. Sen buna riayet etmezsen, senin yetiş
tirdiğin talebeler .elbette buna riayet etmeye
cektir. Memlekette anarşiye sen sebebiyet ve
receksin. Ondan sonra karşı tarafa hiçbir şey 
bulmadan, hukukî bir mesnet bulmadan öc alı
yor diyeceksin. Bu hukuk mantığı ile bağdaşa
maz, 

«Yollar yürümekle aşınmaz»1 denmiş. Ona 
bakarsanız bu lâfın değerini takdir edemiyor
sunuz. Bu lâfın değerini sizin arkadaşlarınız 
öbür tarafta zabıtlara geçti, takdir ettiler. Biz
zat Orhan Birgit'le Ferda Gül ey, bir konuşma-
annda bu lâfın, hürriyetin fazla olduğundan, 
o kindar fazla bir hürriyet ve:İldiğinden ve Hü
kümetin cesaretle bunu ifade •ettiğinden beyan 
etmek suretiy'e t adedi: i erini beyan ettiler; ama 
bizin partiden hiç kimse «İşgalle boykot aynı 
şeydir» deyip de memlekette anarşiyi teşvik 
edip «Toprak işleyenin su kullananındır» de
yip memleketi anarşiye sürükleme yoluna git
memiştir, Onun için sözlerimize dikkat edelim 
ve bu; adan beyan «derken kendimiz başka ku
surlarla dolu olmayalım. 

•Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
tSayııı Atmaca arkadaşımın 70 nci madde 

hakkındaki konuşmaları üzerine 70 nci madde
yi ben de incelerlim; Sayın Bakanın konuşma-
'la.-ım, Sayın Altan'ın konuşmalarını dinledik
ten sonra ilâve edeceğim bâzı konuları dile ge-
" i - rek istedmı. 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde, askında 
69 ncu maddeden .ayrı mütalâa edilmesi müm-
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kim olmayan bir maddedir. 69 ncıı maddeyi ka
bul ederseniz, 70 nci maddeyi kabul zarureti 
var. Bir iş yapılmış, arkasından ne iş görüle
cek?.. Ya, 69 ncu maddeyi kabul etmezsiniz 
(karşısında olursunuz, onu münakaşa ederiz; 
/ayrı bir konu. Sayın Bakan ve a ika da şiarım 
69 ncu maddeyi bdlrtmıediler. 69 ncu maddeyi, ' 
yani Hükümetlin üniversiteye elkoyrrasrnı ka
bul ettükten sonra (ki, Anayasada, da var, Ana
yasanın maddesi buraya gelmiş) 70' nci madde
yi kabule mecburuz. Yoksa, ilk bakışta Hükü
metin bocaları, öğretim üyelerini tâyin etmesi, 
latması, sıe-çmesi insana yadırganır gibi geliyor; 
:ama bir zaruret. Ki'm yapacak bu işi? Şimdi 
onaya gelecim; üniversitenin kendi organları 
yapacak, işte ona cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; kendi organları 
'bunu yapamaz. Kendi organları zaten yapabil
seydi, Hükümet elkoymazdı. Bir üniversite ka
panıyorsa, bir üniversiteye e'lkonuyorsa, bu 
'üniversite yalnız öğrencilerden ibaret değil, 
'öğretim üyeleriyle, hocalarıyla bir üniversite 
(burası. Demek ki bunlar meselelerini hallcde-
nıonıişler, altından çıkamamışlar, anarşi başla
mış. Sağcı öğlenci, solcu öğrenci, sağcı öğretim 
üyesi, solcu öğretim üyesi birbirine girmiş: 
Hükümet gelmiş elkoymuş. Hükümetin elkoy-
duğıına dua et, Şimdi, kimi kime boğduracak
sın, kimi kime kovduracaksın, kimi kime seçti
receksin? Anarşi olan yerde, kendi işlerini ken
dilerinin yapamadıkları yerde siz tutacaksınız. 
'sağcılar önüne geçecek, profesörü solcu baha
ne iriyle kovduracaksınız yahut bu adam solcu
dur diye en kıymetli adamı aidırtmayacaksınız. 

Muhterem arkadaşım, sevgili arkadaşım. 
bcıı senin fikirlerine çok ay kın düşünen adam 
•değilim; ama, böyle bu .kadar da işi ihlâk et
men gerekmez. Yani sen kavga edenleri tekrar 
'birbirine boğdurmak istiyorsun. Bir anarşi 
doğmuş, bir iş halledilemez hale gelmiş; yani 
bir evde iki kardeş .kavga, etmiş, iki kardeş 
im:selelerini halletsin diyorsun. Bu mümkün 
mü?. Olmaz bu. «69 ncu maddeyi kabul etme
yelim, Hükümet el koymasın»1 dersen, ona ka-
nşimam, onu ayrı konuşalım. Bu bir zaruret bir 
mecburiyet bu. Nasıl söyleyeyim; bir kapı ka
panmış, anahtarı içerdekilere vermek gibi bir 
şey oluyor. Olur mu bu?. Olmaz. 

Şimdi bunu yapmaya mecburuz. Bu işte 
Jıaklı değilsiniz. Bu bakımdan, Anayasanın 
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maddesi de bu olduğu için, hocalla.n da kurta-
nr . 

Şimdi anarşi oldu. Bir üniversite ebediyen 
kapanmayacak. Efendim, solcular bizi kovdu, 
sağcılar bizi kovdu; devam «dip güdecek, ba
sın devaım edip gidecek. Arkadaşım, bırak Hü
kümet şunu halletsin. Zaten Hükümetlıer daima 
yıpranmaya, dalımla nnesuliyetleri üzerine, alma
ya mecbur 'müesseselerdir. Alırlar, kötiilenir-
ler, yıpranırlar günün birinde kalkarlar. Siya
silerin kaderi bu; ama yazık o illim adamına. 
50 senede yetişmiş, o adıam kurtuJ'ısun, bırak 
onu. Cankurtaran simidi bu. Onun için bu miad
deyi kabule mecburuz. Bu madde isabetli, ye
rinde bir ma d dedir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıraiarmdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Hüseyin Özitürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
70 nci maddeyle tasarının 11, 12, 13 ve 14 

ncü hattâ 15 nci maddelerindeki hükümlerin 
arkasında hukukî çelişiklik var. Bu hususta da 
verilen önergeler var. Şimdi önergeler okunun
ca göreceksiniz; bunları bir yönüyle yumuşatıp 
'bağlatmak istiyor. Oralarda üniversitelerin ken
di organlarını kendilerinin düzenleyip yürüte
ceğine dair hükümler var. Burada da, Hükü
metin duruma tamamem elkoyup, üniversite 
profesörünü, dekanını, öğretim üyesini, Hükü
metin o olay geçene kadar tayin edeceği hük
mü var. Önergeler okunduğu zaman da bunun 
teknik yönüne ineceğiz. Önergeler okununca 
görülecek. 

Şimdi, önemli olan durum şu : Bâzı arka
daşlarım, bu maddenin içindeki bu hükümlerin 
şayet, yumuşatılır yahut daha baştakiler'le bir-
leştiriiirse, bir yönüyle anarşiye tekrar imkân 
verir gibi bir anlamsız itham içime giriyorlar. 
Oysa, biz Cumhuriyet Halik Partisi olarak hiç
bir zaman anarşinin yanında olmadığımız gibi 
•elimizdeki vesikaları size versek, bunun önüne 
geçmek istemişiz. Mıesedâ benim elimde 1969 
Temmuz ayında îstam'bulda parti meclisinin al
dığı bir vesika var. Arka.daşlariim, müsaade 
'ederseniz bir paragrafını size okuyayım. Ba
kın nasıl karşısında olmuşuz, Hükümetle nasıl 
bir işbirliği içine girmek istemişiz. Bu bir res
mî vesika., yani bir kişiye ait de değil, bir ku
rul alıyor. Yani kargısında olmuşıız. 
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Okuıma-ma müsaade eder misiniz Sayın Baş-
îkıamnı^.. 

BAŞKAN — Müddetiniz içinde konuşabilir-
sini/:. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki 
efendim. 

«Gençlik hareketleri, Parlâmentonun üniver
site reformu ile ilgili hiç bir tasarıyı bu arada 
üniversite öğretim üyeleriyle asistanlarının 
tazminatlarını artıracak tasarıyı kanunlaştır
madan tatile girmesi üzerine bir süredir yatış
mış görülen üniversite olayları yeniden başla
mıştır» Buna çare bulalım diyoruz, ne düşünü
yorum balkın. 

«İktidarların üniversite sorunlarına ilgisizli
ği karşısında ilk tepki üniversite organlarından 
gelmiş, İstanibul Üniversitesinin bâzı dekanları 
ile bâzı yönetim kurulu üyeleri Ankara Üniver
sitesinin Rektörü ile Senatosunun tümü ve An
kara Üniversitesine mensup fakülteler dekanla
rının büyük çoğunluğu görevlerinden istifa et
mişlerdir. Bu istifaların öğrenciler arasında 
yarattığı tepkiler, durumdan demokratik reji
mi zayıflatmak için yaralanmak isteyen bâzı kış
kırtıcıların 'kışkırtmaları ile birleşince İstanibul 
Ankara ve Ege Üniversitelerinde yeniden boy
kotlar ve işgaller başlamıştır. 

Sayın Demirel İktidarının gerek üniversite 
sorunları karşısındaki devamlı kayıtsızlığı, ge
rekse bu boylkotlar ve işgaller sırasındaki tutu
mu A. P. gençlik olaylarının yarattığı huzursuz
luk havasından çeşitli yararlar umduğunu açık
ça ortaya koymaktadır. 

Merkez Yönetim Kurulumuz 5 Hazran 1969 
tarihinde yayınladığı bir bildiri ile kamuoyuna 
açıklamış ve bir yandan olayların sorumlusu
nun, önce üniversite sorununu çözmek istemeyen 
Hükümet, sonra özel yüksek okul sermayedarla
rı ve nihayet tam gün çalışma ilkesini isteme
yen bâzı öğretim üyeleri olduğunu belirtirken, 
öte yandan gençlerden ülkemizi çeşitli tehlike
lerle karşı karşıya bırakabilecek bu boykot ve 
işgal hareketlerine son vermeleri, istenmiş ve bü
tün çaba gösterilmiştir. 

Gerçekten boykot ve işgallerin devam etmesi 
üzerine...» 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Mad
deyle alâkası var mı Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Efendim, geçmiş zaman içinde 
cereyan eden hâdiselerin üniversite idaresi üze
rindeki tesirini izah sadedinde okuduğu için mad
deyle ilgili görüyorum. Bu itibarla, bırakın oku
sun, hakkıdır. Süresi içerisinde... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Süresi içe
risinde her şey konuşulmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili Saym Ertürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tahrik 

ve teşvik edildi deniyor da, Hükümetle nasıl iş-
fbirliğine gidilmiş, onu arz ediyorum. 

«10 Haziran 19'69 tarihinde İstanbul'da işgal
ci öğrencilerle polisler arasında çatışmalar ol
muş...» 

BAŞKAN — Saym öztürk, siz de o kısmı 
fazla uzatıyorsunuz. Sizin, sadece bu hadiselerle 
üniversite idaresinin ne duruma geçtiği hakkın
daki izahınızı yapın; yani oradan satır satır 
maddeyle ilgili olmayan hususları okumanıza 
lüzum yok. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Peki 
efendim, 

«Bütün Türk gençliğini demokratik düzene 
saihip çıkmaya, demokrasiye ve halka inanma
yanların özendikleri ve istedikleri düzene kar
şı gelmeye, eylemlere 'katılmamaya, eylemlerden 
kaçınmaya, eylemlere katılmanın demokrasiye 
getireceği zarara, işıgâl ve boykotların doğru ol
madığına, bu eylemlere son verilmesine karar 
alınmıştır» deniyor. 

Bu belge 1909'un 15 Temmuzunda tanzim 
ediliyor. Daha seçimlere girilmemiş, Beşiktaş' 
taki ilçe binamızda Parti Meclisi toplanmış, 
Yönetim Kurulu toplanmış, bendeniz de Yöne
tim Kuruluna iştirak etmişim, bunu elime almı
şım. O günden biz karşı çıkmışız. «Demokrasi
ye zararlı» diyoruz, «Üniversitedeki bu olayla
rın gelişimi, kendileri için zararlı» diyoruz, 
«Üniversiteye zararlı» diyoruz, «Bundan fay
dalanmak isteyenler var» diyoruz ve bu balkım
dan öğrencilerin bu işe katılmamasının mutla
ka karşısında olduğumuzu söylüyoruz. Bu, ha
kikatin ta kendisi. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, Saym öz
türk.... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, 
bunları biz bildiğimiz için kalben çok rahatız, 
vicdanen çok rahatız. Çünkü, bu kürsüde şah
sen gençlik olaylarım 18108'den beri en çok dilo 
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getiren bir insan olarak ben her oluşun karşısı
na çıkmışım ve yapılan işin doğru olmadığını 
Hükümetin alması gereken tedbirleri, bizim 
düşüncelerimizi arz etmişimdir. Hükümetin al
ması gereken tedbirleri, kanunî şekilde yönet-

özerk, eski deyimiyle muhtar bir bilim kuru
lunda öğretim ve öğrenim özgürlüğünü tehli
keye düşürenlerin bu hallerini önlemeye ma
tuf, o maksadı sağlamaya yararlı bir araç de
ğildir. Aksine, bu maddede yer alan hüküm-

meliklerini uygulamasını, üniversite öğretim I 1er özgür, demokratik bir ülkede, özerk bir öğ-
üyelerinin mutlaka bunların dışında kala.ma- S renim kurulunda belli anlayışta ve inanışta 
yacağını, bu karşılıklı işbirliği içinde bu me- | iktidarların tutum, icra art ve davranışlarını bi-
selenin nasıl çözüleceğini defalarca söylemiş
tim; ama ne var ki, bugün şu getirdiğimiz 
gerçekler gibi onları da dinletememişiz. 

Yine bu günlerde çok üzülüyorum; sanki 
memleketin meselelerini birlikte görüşmüyo
ruz da, iki kampa ayrılmış gibi bir hava'yarat
mış durumda vız. Bunun ne memlekete, ne re
jimimize, ne de bize fayda getireceğine inan
mıyoruz. 

Çok samimî söylüyorum. Ben bunları hazır
larken. tek başıma oturmuşum, bunun daha iyi 
çıkması için ve bunların birbirleriyle irtibat-
lanması için imkânlar yaratmaya çalışmışım ve 
yardım etmeye çalışmışım. Bunun öte tarafın
dan hiçbir düşüncemiz yoktur. Bu bakımdan 
şimdi 70 nci madde ile, daha önceki maddelerin 
(önergeleri okunurken de görülecek) birbiri
ne bağlanmasını istiyoruz, Bağlı değil, hayli 
farklı. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — .Sayın Gündnğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa

yın, Başkan değerli arkdaşlarım; 

Yüce Senatonun gerek ses. gerek tavır, ge
rek meselelere yaklaşma biçimleri bakımından. 
gerçekten sanki ağır hizmete mahkûm edilmiş
lerin manzarasını arz ettiği inkâr götürmez bir 
gerçektir. Herkes ya mırıldanıyor ya çok az 
kişi ile konuşuluyor ya da söz atmalar Ve sair 
suretiyle parlamenter çalışmayı, «Gerçekten bu 
parlamenter çalışma mıdır?» diye şüpheye dü
şürecek manzara arz ediyor. Herkes burada 
kendince doğru olan yargıları sö}demeye çalı
şıyor ve böylece ülkesine, halkına yardıma uğ
raşıyor. Bunu şu veya bu şekilde istihza ile kar
şılamak veya sair suretlerle fikir söylemeyi en
gelleyici hareketlere girişmek hüzün vericidir. 

Değerli arkadaşlarım; bu madde bundan ev
velki maddenin müzakeresi sırasında beyan et
tiğim gi'bi, aslında gerçekten özgür bir ülkede, 
demokratik kurallarla vürütülen bir ülkede 

lirnsel açıdan eleştiren üniversite hocasına, öğ
retim üyesine veya Anayasanın 28 nci madde
sindeki silâhsız, .saldırısız hak arama yollarına 
çıkmış öğrencilere tahammül göstermeyen veya 
tahammül göstermeyi kendi aleyhine bir tutum 
ve davranış icraatının memlekete yaptığı kötü
lüğü ortaya çıkaran bir projektör görevi ya
pan kişiler gözü ile bakan iktidarların, bunları 
bu özerk kurumlardan tasfiye etmeyi, böylece 
bunlardan kurtulmayı amaçladığı bir madde
dir. 

Filhakika. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
12 Mart 1971'de biraz sonra çok bahsedildiği 
için okumama müsaade edeceğiniz muhtıra ve
rildiği zaman, bu ülkede iktidarda bulunanla
rın. üniversitede cereyan eden olayların üste
sinden ge-emeyeeek kadar güçsüz, iktidarsız, 
her türlü sükûn ve asayişi yerme getirmekten 
r.ch durumlarını kendi âcizlerinin e'seri sayma
yıp. orada birtakım öğretim üyelerinin veya 
öğrencilerinin marifeti gibi gösterme çabaları
mı n s o nu e udur. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Mahkeme safa
hatını nasıl unutuyorlar bunlar? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hiç 
hiç şüpheniz olmasın, eğer sükûnetle birbirimi
ze hürmetle ve saygı ile.. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Hâlâ arkasın
da lar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İstir
ham ederim efendim, istirham ederim; çok in
sanca birbirimize bakalım. İşte burada bir kişi 
var, yer almış aramızda. İmzası yazılı bir muh
tıranın sahibi. Orgeneral Memduh Tağmaç, Or
general Faruk Gürler, Orgeneral Muhsin Ba-
tur, Orgeneral Celâl Eyicioğlu. 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Kaşı kaşı. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 

çok kaşıdınız, şimdi kanma tahammül ediniz. 
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: Bakalım ne demişler? 
. BAŞKAN —. Sayın Gündoğan bir dakika. 
Türk siyasî hayatında önemli bir yeri olan 

bu Muhtırayı her siyasî ezbere bilmektedir, 
Bunu yeniden okuyup, şerh ekmeniz madde 
ile ilgili değildir. Bu itibarla bundan sarfına
zar etmenizi rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — As
lında madde, güya üniversitede öğretim ve 
öğreııi'in hürriyetini ihlâl edenlerin bu hare
ketlerini yok etmek için Hükümet denil em 
'müessesenin üniversiteye elkoyduktan sonra, 
o sürede yapacağı işlemleri, yetkileri ve görev
leri'gösteren maddedir. Sayın Bakan ve sözcü
ler ifade ettiler; «Üniversitelerde anarşi yu
valandığı için ve üniversite mensupları anar
şiye sebeboldukları için hocası ile talebesi ile 
Anayasasından bu kanuna kadar bu hüküm
ler bir dizi geldiler», dediler. Pek muhtemel 
ki, bu kanunların ve Anayasanın değişme se
bepleri de bunlardır. 

Ama değerli arkadaşlarım, şimdi anarşi 
nasıl tarif edilmiştir? Bir lügat kitabını açtı
ğınız zaman görürsünüz veya herhangi bir 
'kişinin tanımlamasını okursanız, bir de 
biraz evvel söylediğim gibi Muhtırada nasıl 
tanımlanmış, onu da görürsünüz. Buna taham
mül göstermemek müm'kün değil. Dediğiniz 
gibi bilinen bir şeydir. Bakınız anaraşlyi Muh
tıra nasıl tarif etmiş? 

«Parlâmento ve Hükümet süre gelen tutu
mu, görüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, 
kardeş kavgası, sosyal ve e'konomik huzursuz
luklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef 
verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma 
ümidini kamuoyunda yitirmiş ve Anayasanı:! 
öngördüğü reformları tahakku'k ettirmemiş 
olup, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ağır 
bir tehlike içine düşürülmüştür.;» 

Ağır 'bir tehlike içine düşüren kişiyi ya
hut 'kurumları tanımlıyor, yaptıkları isi de 
tanımlıyor. Düşürülenler : Hükümet ve Par
lâmento, yaptıkları iş anarşi, tehlikeye düşen 
şey Cumhuriyet, Hal böyle iken, anarşinin 
ne olduğunu bu muhtıra tarif etmiş iken, 
anarşinin yaratıcısının, sebebinin, dayanağı
nın hangi • tutum .ve İcraatın sonucu olduğunu 
bildiren muhtıraya rağmen mütemadiyen bura
da anaraşi olayları, anarşistler... Şüphesiz 
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anarşistler anarşi çıkarmajk görevi ile mükel
leftirler. Anaşistler zaten anarşi için dünyaya 
gelir. Marifet anarşistleri daha birinci gü
nünde görüp, onları tesirsiz ikılmalktır. Anar
şistler tesirsiz kılınmak için her türlü tedbir 
alındığı zaman "kimsenin şikâyetleri olmaz, 
ama, anarşistler varken, onları tesirsiz hale 
getirecek: güçte bulunmayan bir Hükümet 
de mevcut ise işte dilemma çıkmaz ikilem bu
rada başlar. Anarşi orada nemalanır, orada 
temebbüt eder, orada dal budak salar. Anaşi 
her memlekette olur; ama, hüjküni'etler hemen 
üstesinden gelir. 

• Şimdi, maddeyi getirmişsiniz. Öğretim ve 
öğrenim hürriyetlerini tehlikeye düşürenlerin 
bu hareketlerine mâni olmak istiyorsunuz. Bu
nun için Hükümete, üniversiteye elkoyma yet
kisi veriyorsunuz. Güzel. Peki, öğrenim ve öğ
retim hürriyetini tehlikeye düşüren bir hare
ket karşısında üniversiteye elkoyan Hükümet, 
ne münasebetle öğretim üyesini görevinden 
ilelebet uzaklaştırma yetkisini alıyor?-Bana 
söyler inisiniz Bir öğretim üyesi dersinde ya 
da seminerinde veya 'kantindeki sohbetinde 
hcrhaugi bir surette bir söz, bir beyan, bir 
hareketle şu 69 nen madddeki gayet geniş 

i 'kaplamlı, bütün anayasal hürriyetler içine 
alan hareketlerden hernangi birimi ihlâl eder 
şekilde lâf etti diye oraya elkoyan Hükümet 
maddede yaazıldığı gibi, tıpkı yazıldığı gibi 
şöyle bir selâlılyeti alabilir mi? Üniversite ve 
bağlı kuruluşlarında görevli kişilerden gerekli 
görülenleri kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 
öğretme görevinden menetmek; nasıl mümkün 
olur? Bu Anayasaya nereden aykırıdır, Yalnız 
120 nci maddeden değil, 21 nci maddeden ay
kırıdır. 21 nci madde, 120 nci maddemin ara
sıdır. Temeli oradan gelir. Bilirsiniz 21 nci 
madde; «Heı'kees bilim ve sanatı serbestçe öğ
renme ve .öğretme, açıklama, yayma ve bu 
alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip
tir» demiştir. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bilâkaydüsart 
mı demek istemiş?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ta
biî, çünkü burada madde mutlalk şekilde vaze
dilmiştir. 

Ben size söyleyeyim, Komünistim, sosyalis
tim, faşistim, ırjkçıyım, dinciyim, teokratik dü-
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zene inanıyorum dediğini kabul ettiğimiz bir 
öğretmenin, bir öğretim üyesinin bu hareketi, 
69 ncu maddedeki tarife göre bir üniversiteye 
©1 koymaya yetecektir. Nitekim, ders kitabı 
•olarak yazılıp da okutulan ve senelerce oku
tulduktan sonra badehu sahibi senelerdir içe
ride 'bulunan öğretim üyelerime rasladık. 

Şimdi, elkoymaya . cevaz verecek bir hâ
dise bulunduğu takdirde yapılacak iş, elkoy-
madan sonra üniversiteye kendi kendini 
özerklik içinde ve bundan evvelki madde
lerde yazılı olduğu üzere yeniden bir yönetim 
biçimi vermesini sağlamaktır. Bir kişi için 
üç kişi iiçn alman tedbiri genişletmekte hiç 
fayda yoktur. 

Diyeceksiniz ki; el koymuş Ibir Hükümetin 
elbette ki, üniversitenin öğretim' üyeleri üze
rinde veya görevlileri üzerinde bâzı yetkileri 
olması lâzımgelir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Grup 

adına konuşuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, grup adına söz iste

mediniz, şahsınız adına istediniz, şimdi söy
lüyorsunuz. Grup adına söz istemek her za
man hakkınızdır; ama şimdi bu konuşmanızı 
şahsî konuşma olarak kaydettim efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK ('Sivas) — «Grup adı
na» dedi; ama herhalde duymadınız Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Şahsınız adına istediniz, şimdi 
muttali oluyorum. Bilâhara isteyebilirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
memlekette elkonulan 'bir müessesenin kendi 
kendini düzeltmesi olanağının o müesseseye 
verilmesi akıl dışı değildir. Her ne kadar bu 
memlekette. 12 Mart 1971 de Parlâmento ve 
Hükümet anarşinin ve kardeş kavgasının 
müsdbbilbi, onun neşvünema bulmasının tek 
seibeıbi olarak gösterilmişse de, düzeltmenin 
yine kendi içlerinde yapılması görevi Parlâ
mentoya verilmiştir. Üniversitede de bir öğre
tim ve öğrenim hürriyeti tehelikesi karşısın
da o üniversitenin tekrar kendisini düzelt
mesi için ona olanak .vermek hiç de müs-
te'b'at değildir, hukuksuz değildir; ama bili
yorum ki, Anayasa değişikliklerine başladığı 
günden itibaren bu memlekette muhterem Ada
let Padtisi, giderek bozulan 12 Mart Muhtırası 

I ve akıbeti konusunda daha o günlerde pazar
lığa giriştiler. O günlerde de görevliydim. 

I Üniversitelerde özerklik duracak; ama «üni-
j versite öğretim üyeleri üzerinde Hükümetin 

dilediği gibi tasarruf hakkı getirilecektir» 
Jkaydı ve kararı bize tefbliğ edilmiştir ve maa
lesef Türkiye'de çok garip bir süreç oluyor. 

I Demek ki, büyük .burjuvazi akıllanmış; önce 
ağır ve baskı rejimi gelir, sonra onun kanun
ları gelirken Türkiye'de tersi oluyor. Biraz 
tarihi tersine çeviriyorlar, önce baskının ka-

I nuınları geliyor, sonra galiba rejim gelecek. 
Hatta bir yerde otoriteryan 'bir rejim kurul
duğu zaman o rejimi kuranlar, elimizdeki ka
nunlar bizi buna sevk ediyor, başka türlü ka-
reket edemeyiz deyip hukuk mazeretlerini 
bulacaklar. Yanlış yapıyorsunuz. Üniversiteleri 
boğazlamanın tek zararı, serbest araştırma
larla ayakta duran büyük burjuvazinin bo
ğazlanması anlamına gelir. Büyük burjuvazi 

I üniversiteye büyük yardımlar yapar.. Ame
rika üniversitelerinin hidbirisi Devletin de
ğildir. Paralarını büyük burjuvazi verir, on
ları Devletin uzağıma kendi (bilimlerine 'kendi 
bildikleri istikâmette çalışıp kendi sistem
lerini ayakta tutmanın yeni yeni olanaklarını 
bulmaya sevk eder. Kapitalizm müdahale ka
bul etmez. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz 

tersini yapıyorsunuz, kapitalizmi boğazlıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Akça, buyurunuz. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun pek muhtereım 
üyeleri; 

Akademik kariyerden gelen bir arkadaşınız 
sıfatıyla üniversite mevzularında muhtariyete 
en fazla önem veren bir kişi olmam dolayısıy
la muhtariyete vaki tecavüzleri telin etmek lâ-
zımgelirse, bunun başında bendenizin gelmesi 
lâzıım. 

İstanbul Üniversitesinde Devletler Umumî 
Hukuku Kürsüsün/ü işgal ederken, henüz üni
versite muhtar değildi ve o devri yaşayanlar 
çok iyi bilirler ki, bir profesörün azli, tayini ve 
nakli senato gibi müesseselere mevdu olmayıp, 
Maarif Vekâletinin ve bilhassa Maarif Vekili-

; nin şahsî kriter tayinime müncer olmak sure-
| tiyle tekevvün ederdi. 
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Geçen gün kanunun tümü üzerinde konu
şurken bahsettim. 12 Marttan sonra prematüre 
olarak doğmuş birtakım hükümetlerle karşı 
karşıya kaldım. Bu hükümetler kime karşı me
sul, kime karşı değil, kimi temsil ediyor bel
li olmayan Hükümet tarzlarıydı. Bu tasarıları 
hazırlayan Adalet Partisi iktidarı değildir. Bu
gün yere vurduğunuz, her maddesinin Anaya
saya aykırılığını iddia ettiğiniz tasarılar Ada
let Partisi hükümetleri tarafından hazırlanmış 
tasarılar değildir ve biz Adalet Partililerin de, 
bu tasarıları bizim anladığımız mânada ilmî 
olarak, reform tasarısı olarak kabul etmek gi
bi bir davranışın içerisine gireceğimizi tahmin 
buyurmamanızı rica edeceğim. Ancak, Adalet 
Partisi perspektifinden mütalâa etmek suretiy
le tasarıyı değerlendirdik ve sivri gördüğümüz 
(tarafları biraz olsun tashih etmek suretiyle bir 
reform havası içerisine sokmanın gayretine gir-
<dik. 

Yalnız, bu tasarılar niye geldi? Dikkat bu
yurun, 12 Mart Muhtırasından sonra gerek 1 
nci ve gerekse 2 nci Nihat Erim hükümetleri 
ve gerekse Sayın Melen Hükümeti daima ma
zide cereyan etmiş olan hâdiselerin bir defa te
kerrür etmemesini temin sadedinde preventi-
ves koruyucu tedbirleri ihtiva eden tasarılar 
sevk: etmeye başladılar. Bu tasarılar, haddiza
tında reform tasarısı değil, çok elim ve hepi
mizin beraber yaşadığımız eski hâdiselerin bir 
daha bu memlekette tekerrürüne mâni olmak 
içindir. Belki Anayasa esprisi bakımından ka
bili münakaşa olan tarafları olabilir. Esprisi 
bakımından diyorum; çünkü, bir kanunun gerek 
lâfzı ve gerekse ruhu mühimidir. Meseleleri yal
nız lâfzı ile halledemezsiniz, ruhu ile halleder
siniz. 

İşte 12 Mart Muhtırasından sonra teşekkül 
eden hükümetlerin bu tasarıları sevk etmeleri
nin sebebi, 1961 Anayasasının getirdiği hu
dutsuz hürriyetlerin aşırı suiistimali neticesi 
meydana gelen anarşik olayların bir defa daha 
tekerrürüne ,mâni olmak içindir. 

iSayın Fikret Gündoğan arkadaşım, intisap 
etmekle müftehir bulunduğum A. P. hükümet
lerinin 12 Marta tekaddüm eden günlerde güç
süz bir Hükümet olduğunu ve bu anarşik olay
lara mâni olmadığını, olamadığını iddia etti
ler. 

Bu, benim açımdan teşriî kuvvet ile icraî 
ve kazaî kuvvetleri biıibirine karıştırmaktan 
başka bir değer ve (kıymet kazanamaz. İktidar
lar, icra, suçluyu taikip vazifesi ile mükellef
tirler. Yargı görevi, Türk Ulusu adına müsta
kil mahkemeler tarafından ifa edilir. Bizim 
vazifemiz suçluyu adalete teslim etmektir. Ada
lete teslim ettikten sonra iktidarların ceza ver-
ımek halkkı yoktur. İktidarlara oeza hakiki ve
rilirse, Yassııada Mahkemelerinde müdafî sıfatı 
ile bulunduğum zaman zarfında Reisin sık sık 
bendemize sormuş olduğu sualin cevabını ver
meyi lüzumlu görüyorum burada müsaade ecler-
sendz bir defa daha tekrar ediyim. İcra, kaza
nın yerine kaim olmak suretiyle ceza tayin ede
cek olursa, işte o zaman Anayasa çiğnenir. 

Bu itibarla, biz A. P. iktidarı olarak suç
luyu taikip etmişiz ve adalete teslim etmişiz. 
Türk Ulusu adına müstakil kaaa salâhiyetine 
haiz olan merciler (ki, burada birkaç misal ile. 
ımüzeyyen kılmak istemiyorum konuşmamı, fa
kat bir tanesini söylememe müsaade buyurma
nızı rica edeeeğim) bir genç Türk kızının çan
tasından çıkan 3 tane tabancayı suç unsuru te
lâkki etmeyip tahliye eden bir zihniyet, o gün
kü kazanın esprisini göstermesi bakımımdan 
ımıüstesna bir örnektir. Sadece bir tanesini söy
lüyorum. 

Binaenaleyh, Adalet Partisini suçlarken, 
kuvvetler ayrılığı nazariyesinin inkârına kadar 
varıp, Anayasanın en iptidaî kaidelerini bil-
memezlikten gelmesini Sayın Fikret Gündo
ğan'a yakıştıramadım. 

Aziz arkadaşlarım; bir sual daha tevcih bu
yurdular, 12 Martın müsebbipleri, anarşistler 
nerededir diye bir sual sordular. 

Bunlar, halen örfî idare mahkemelerinde 
yargılanıyorlar, bir kısmı kaçak. Kökleri dışa
rıda birtakım mercilerden .maddî yardım gör
mek suretiyle Devletin temelime dinamit koy
mak isteyen ve hattâ Adalet Partisine sakağa 
buyurun diye davetiye çıkaran ve henüz örfî 
idare mahkemelerinin de takibine mâruz kal
mayan birtakım öğretini üyelerinin de içerisinde 
bulunması dolayısıyle bunu ıstırap çektiğimiz 
bir mevzu olarak mütalâa etmenizi rica edece
ğim. 

Bu kürsüden ifade buyurmuştum; Siyasal 
Bilgiler gibi bu memleketin ekonomik ve sdya-
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sal politikasını, hattâ İngilizlerin business 
administration dedikleri ve bugünün çok aktü
el bir mevziin olan bn ilimleri tedris eden bir 
üniversitenin dokanı «Türkiye'nin meseleleri 
sokakta halledilir» dedi. Bu sokakta halledilir 
meselesi ilmî muhtariyetle, yeni tabiriyle il
mî özerklikle alâkası olan şeyler değildir. 

Tasavvur buyurur musunuz sayın arkadaş
larım;- iki suçlu ve anarşist, bir profesöre ilti
ca etmek suretiyle tavassutta ve mütareke tek
lifinde bulunmasını teklif ediyorlar. O profe
sör sordukları zaman «Evet iki defa o iki suç
lu bana geldi, ama tavassutta bulunmadım de
mek suretiyle-ilmin esasını teşkil eden hakika
tin inkârına kadar gitti. 

Binaenaleyh, bu tasarılar niçin hazırlandı, 
anarşistler niçin takip edilmedi, anarşi nasıl 
doğdu derken, bu verdiğim basit iki - üç misa
lin esprisi içerisine girmenizi rica edeceğim. 

Biz Adalet Partililer, şurasını zabıtlara tes
cil ettirmek için söylüyorum; kendimiz gibi dü
şünmeyen insanların da en. a,z bizim kadar va
tanperver olduğu esprisi ve felsefesine sahibiz. 
Günkü; ilim, fikrî tahammülü icap ettirir. 
Ben Sayın Fikret Gündoğan'ı tahammül ile din
ledim, O, onun hakkı; sayın arkadaşımın beni 
.dinlemesi de, benim hakkımdır. Fikrî taham
mülün mevcut olmadığı yerde demokratik par
lamenter nizamın kuralları çalışmaz.. 

Binaenaleyh, güçsüz Hükümet tâbirini kul
lanırken kuvvetler ayrılığı nazariyesini bilme-
mezlikten gelmek suretiyle bize ta an. dermeyan 
eden arkadaşıma şunu söylemek isterim ki, ic
ra suçluyu yakalar ve Türk Ulusu adına müsta-
kileıı yargı yetkisine haiz olan mahkemelere 
teslim eder. Karşımda oturan hem Coliege, 
hem de Devletler Umumî Hukuku Profesördü- j 
günü yapmış olan Sayın Nihat Erim Beyefendi 
C. H. P. Grubu Başkam iken, biz gayet sarih j 
olarak, net olarak gerek iktidarlarımızın hükü- | 
met programında ve gerekse seçim beyanname
sinde (ki, bir partinin seçmene karşı olan ta- ! 
ahhüdüdür) bu Anayasanın tadil edilmesi lâ- j 

i znıı geldiğini her tarafta cesaretle iddia ettik. ı 
O zaman aldığımız cevap şu idi: Anayasanın J 
'kılma dokunursanız tavanı başınıza geçiririz. ı 
Bu sevimsiz bir kelime, bunu daha iyi ifade 
etmek isterdim, Yüce Senatoda. 
•••' İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Nihat 

Erim Beyin lâfı değil. 

A. ORHAN AKÇA (Devamla)'— Bu itibar
la, Anayasanın tadilini isterken biz 27 Ma
yısta cereyan eden hâdisedıerin öcünü almanın 
müdafaası içerisinde değiliz. Application, yani 
tatbikat takımından kanun 10 senesini tamam
lamış ve birtakım boşluklar meydana gelmiştir. 
Dikkat buyurursanız, hâkim karar verirken 
eğer kanunda boşluk varsa doktrin ile ve Jüri s 
prudenle ile bu boşlukları doldurur. Hattâ, 
İngiltere'de sistem başkadır. «Judge made law» 
dedikleri hâkimin yaptığı bir kanun vardır, hâ
kim bunu kendi yapar. Keşke memleketimiz 
de o seviyeye gelse... 

İşte biz, Anayasanın 12 senelik tatbikatın
da gördüğümüz boşlukları ve ihtiyaçlara teka
bül edecek nispette tadilini her zaman iddia ve 
müdafaa etmişizdir ve işte o tarihte «Anayasa
nın kılma .dokunanlayız» diyen zihniyetin, bi-
1 âhara; «Anayasa bir lüksten ibarettir, bu mem
leketi bu Anavasa ile idare edecek varsa teşrif 
etsin, buyursunlar» diye bir beyanını işitme
nin de, Adalet Partisi hükümetlerinin ne ka
dar doğru yolda olduğunu gösteren sarih ve 
fevkalâde müstesna tarihî örnekler olarak bura
da zapta geçirmeyi lüzumlu gördüm. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım arka
daşlarım. (A. P. sıralarından «alkışlar») 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, takdim 
'ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
70 nei maddeyle ilgili müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Ahmet Karayiğit 
Afyon Karahisar 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir ka
bul. edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş önergeleri sırasıyle 
arz ediyorum. İki önerge, 70 nei maddenin 
metinden çıkarılmasını istiyor, bu iki önergeyi 
ayın zamanda okuyup işleme koyuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Üniversite tasarısının 

70 nei maddesi, Anayasanın 120 nei maddesi
nin 3, 4 , 8 nei fıkralarına aykırıdır. Diğer 
yandan aynı tasarının 12, 13, 14, 15, 16 ve 65 
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neli maddeleriyle çelişmektedir. Bu nedenle 
70 nei maddenin çıkarılmasını arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Yüksek Başkanlığa 
281 S. Sayılı tasarının 70 nei maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Giind oğan 

BAŞKAN — Bıı iki önerge aynı mahiyette
dir, 70 nei maddenin metinden çıkarılmasını 
istemektedir. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EOrE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM. BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Önergelerin dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 70 nei maddesinin (A) 

fıkrasının aşağıda önerilen şekilde değiştiril
mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 70. — El koyma halinde Bakanlar 
Kurulu : 

Fıkra : (a) Üniversitelerle onlara bağlı ku
rum ve kuruluşlarda veya bağımsız fakültele
rin organlarında görevli bulunanların tümünün 
veya bir kısmının yönetim görevlerine son ver
mek. Yönetim görevlerine son verilenlerin yer
lerine mevzuatına göre secim yapılmasına ilgili 
kurumun yetkili organlarından veya bağlı bu
lundukları üniversite senatosundan istemek. Bu 
•istemin yazılı olarak bil dirilmesinden itibaren 
10 gün içinde gerekli seçimin yapılmaması ha
linde yönetim görevlerine son verilenlerin yeri
ne bu kanuna göre adı gecen görevlere seçil
meleri mümkün olanlar arasından yenilerini 
seçmek. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Önergenin dikka
te alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş-
tiı\ 

Diğer bir önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üniversiteler kanun tasarısının 70 nei mad
desinin (C) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 70. — (C) Haklarında (B) bendi 
gereğince kovuşturma yapılanlardan, kovuştur
manın kanuna uygun olarak yürütmesi için ge
rekli görülenlerin kovuşturma sonuçlanıncaya 
kadar geçidi olarak görevlerinden uzaklaştırıl-
mi]arını ilgililerin bağlı bulundukları kurumun 
yetkili organlarından istemek. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEMİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİT Lî EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Buyurun Sayın Öztürk. 
IIÜSEVİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş 

kanım, bu önergeyi 11. 12. 13, 14, 15. 16 ve 
G5 r.ci maddelerle bir irtibat kurmak için veri-
7'orum. Çünkü, o maddelerde üniversiteyle 
ilgili kurumlar yok. Burada da bu yapılsın 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Ünerg-eniıı dikkate alınmasını oylarınıza arz 

| ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner-
İ ge kabul edilmemiştir. 
j Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Baskınlığına 
| üniversite kanun tasarısının 70 nei madde-
i sinin son fıkrasının aşağıda önerilen şekilde 
j değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sivas 
! Hüseyin Öztürk 

dadde 70. ^Son fıkra) El koyma hali 
sona erdikten sonra .üniversitenin yetkili orga
nınca aksine karar almadıkça Bakanlar Kuru
lunun (A), (B), (E) ve (D) bentlerine göre 
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almış bulunduğu kararlar da yürürlükten kal-
ifoar. 

BAŞKAN — Hükümeft ve Komisyon katı
lıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GE* 

2. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak 
beşer üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi. (3/330) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Yükseik Başkanlığa 
2559 S. Saydı Polüs Vazife ve Salâhiyet Ka

nununda değişiklik yapılmasına dair kanun ta-

1. — Üniversiteler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabıd olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyU kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/622; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/203) (S. Sayısı : 281) 
(D 

BAŞKAN — 71 nci maddeyi okutuyorum. 

Onikinci bölüm 

Malî hükümler 

Genel esaslar 

Madde 71. — Üniversitelerin bütçeleri, ge
nel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara 
uygun olarak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 
Üniversite merkez örgütü ile doğrudan doğru
ya üniversiteye bağlı kurumların ve her çeşit 
yatırım harcamalarımın ita âmiri rektördür. 
Rciktör diğer görevlilere ita amirliği yetkisini 

(1) 281 S. Saydı basmayazı 19 . 6 . 1973 ta
rihli 74'ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar, önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Eümeyenüer... Önerge kabul edil
memiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

şansımın havale edilmiş olduğu Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonlarından katılacak 5'er 
üyeden kurulu bir Geçidi Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Önergeyi oyalarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

İŞLER (Beyanı) 

uygun gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahaikkuk 
memurlarını rektör tâyin eder. Faikültelerin 
ita âmirleri dekanlardır. Dekan, diğer görev
lilere ita amirliği yetkisini uygun gördüğü öl
çüde tanıyabilir. Tahakkuk memurlarını de
kanlar tâyin eder. İta amirliğine ilişkin olarak 
üniversitelerin kendi kanunlarında mevcut bu
lunan ve bu madde ile bağdaşmayan özel hü
kümler saklıdır. 

üniversitelerin bütçe teikliflerinde yatırımla
ra ve bu yatırımlara ilişkin diğer harcamalara 
.ait ödeneklerin yüksek öğretim kurulunca ha
zırlanan genel plân esaslarıma uygun olması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka.bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

üniversitelerin ge/lır kaynaklara 
Madde 72. — Üniversitelerin ve bunları oluş

turan fakülte ve kurumların gelir .kaynakları 
şunlardır: 

a) Her yıl bütçeye konacaik ödenekler; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve kurum

larca yapılacak yardımlar; 

IV — aöRÜŞÜLEl 

SL KURULA SUNUŞLARI (Bevacn) 

-548 — 
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c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı 
"kurumlarca alınacak hare ve ücretler; 

ç) Yayın satış gelirleri; 
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı 

kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının ge
lirleri ; 

e) Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar ; 

f) Bağışlar ve vasiyetler. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Malî kolaylıklar 
Madde 73. — Kamunun 6 ncı maddesinin 

(f) fıkrasına göre öğrencilerden alınacak ücret 
ve harçlar, yıllık 3 0OÛ lirayı geçmeımek üze
re her üniversitede, kurulacak «Öğrenci Fonu» 
na yatırılır. Bu fon özellikle lisans ve lisans 
sonrası başarılı ve muhtaç öğrenciler için burs
lara ve diğer yardımlara talhsis edilir. Bunun 
dışında bu fon sosyal, kültürle! ve sportif te
sislerin kurulması, işletilmesi, öğretnelilere dü
şük fiyatla kitap ve teksir sağlanması amaçla
rı için de kullanılabilir. Fonun yönetim, işlet
irle ve denetim esasları sematolarca tespit edi
lir. Her yıl sonunda foradan artan meblâğ ge
lecek yilın fonuna eklenir. 

Giriş imtihanlarında alman kaydiye ücret
leri «Bu imtihanı yapan kuruluşun» yönetim ve 
yatırım harcanmalarında kııllanılımalk üzere ayrı 
bir fonda toplanır, t t a âmiri ilgili rektördür, 

Üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlara 
yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. Bıağış ve vasi
yetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti ya«-
panlların koydukları, kanuna göre muteber 
kayıtlara ve şartlara uyulur. Gelir veya Ku
rumlar Vergis'inîe tabii mükellefler tarafından 
üniversitelere makbuz mnlkabilinde yapılacak 
nakdî bağışlar yıllık beyanname illie bildirilecek 
gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

Üniversiteler taraflından öğretim, eğitim ve 
araştırıma maksadı ilıe ithal edilen veya bağış 
yolu ile gelen makine," alet ve cihazilarla, ecza 
ve malzeme, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır. 

Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurum
lar taraflından yapılan bilim ve teknik inceleme 
ve araştırma ile yayımların gerektireceği her 

türlü giderler hakkında, 2490. sayılı Kanunun 
hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak 
'©sasılar senatolarca belirtilir. 

Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı 
ile ilgili işlerimde 1050 sayılı Muhasebe-d Umu
miliye Kanununun 135 nci maddesi ilıe 2490 sayı
lı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde 
uygulanacak esaslar senatoca hazırlaınacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
bendenizin yazılı teklifi var. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Millî Eğitimin Temel Kanunu ile prensibi ge

tirilen ve elimizdeki tasarının 73'ncü maddesin
de eksiklikleri tamamlanan yüksek öğrenimin pa
ralı 'olması zorunluğuna Ibugüne kadar karşı 'Ol
duğumuzu ve ibundan sonra da harç konusunun 
her safhasında karşı olmaya devam edeceğimizi 
arz ile İmi direnişOmizin nedenlerini açıklamak 
için huzurunuzda bulunuyorum. 

Eğer bizler yüksek öğrenim yaparken 1930' 
lar ve 1940larda yüksek öğrenim paralı olsa idi, 
73'ncü madedeki 3 000 liralık harç yürürlükte 
bulunsa idi, hattâ hattâ yüksek öğrenimin birçek 
kesimlerini parasız yatılı okumak olanağı olmasa 
idi, sanınım bendeniz başta olmak üzere Sayın 
Bakan ve bâzı arkadaşlar, dâhil, bugünkü parla
menterlerin en abından yansı yüksek öğrenim 
yapmak olanağını bulamazdı. 

Konuyu malî ve sosyal yönleriyle ele alalım : 
Her sene yüksek öğrenime 20 bin öğrenci alınsa, 
bunların yansına toplanan paranın çeşitli kuru
luş! ar yoluyle, çeşitli adlarla yardım yapıldığını, 
yani geri iade edildiğini kabul etsek (73'ncü mad
de bu 'hususu kapsamaktadır) her yıl toplanacak 
paranın tavanını 30 milyon olarak saptanz. 2 mil
yardan çok vergi kaçağı veya ziyaı vo 2 milyar
dan çok çeşitli girişim, kredi ve teşvik yükü 'ta
şıyan 70 - 80 milyarlık bir bütçe içinde bu pren-
sTrn para için, gelir sağlamak için kaale al'm-
dığma inanmak olanaksızdır. Esasen 73'ncü mad
de gelir amacı ıgüdülmodiğini dolaylı olarak anlat-

] ımaLtadiA 
s Geriye, konunun •sosyal yönü, üniversitelere 
l akışı yavaşlatmak, kösteklemek, zorlaştırmak yö-
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nü kalmaktadır ve bu zorlaSırmanın toplumun 
çeşitli kesimlerine; memur, köylü, işçi, esnaf, dar 
gelirli kesimlerine yansıma- şekli ve oranı karşı
mıza çıkmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak konunun :bu -yönüne büyük önem veriyor, 
Devletin temellerini sarsacağı, toplumda zıtlaş
malar, sınıflaşmalar yaratacağı embşosiyie kesin
likle ve yılmadan karşı çıkıyoruz. 

Sayın Bakanın, paralı yüksek öğrenimin, pro
paganda aracı olarak kullanıldığı ve kullanılaca
ğı ve -halka yanlış anlatıldığı ve anlatılacağı yo
lundaki (beyanlarını karşılamak üzere arz ede
rim ki, bu işi yapacaklardan ve he™ de KI arla ya
pacaklardan birisi de 'bendeniz elmaya çalışaca
ğım. 

Evvelâ politikayı, partileri, Türkiye'yi ve hat
tâ dillere pelesenk olan Avrupa'yı bir yana bıra
karak, insanilik tarihinde bilim yollarını engel
lemek, 'kösteklemek ve zorlaştırmak uygarlığın 
daima ileriye doğru olan akışını hızlandırır im, 
ağırlaştırır mı, bunu ne yönde etkiler? Bu soru
sunun cevaibmı anlamamız lâzımdır. 

Çağdaş, uygarlık düzeyine ulaşmaya çabalayan 
memleketimiz için bu yürütme bir engebeme ini, 
yoksa -bir kamçılama etkisi m: yapar? Bu sorunun 
cevabında da birleşmemiz lâzım. 

Hele, hele Sayın Bakanın, hükümetlerin dev
letlere zarar vermeyeceği genellemesine, bu genel
leme eğitimci bir bakandan da, gelince hayret et
memek elimizden gelmiyor. Sayın Bakan biç ol
mazsa cümlesinin bir yerine bilerek, isteyerek İçe
lim el erini koymak suretiyle bu çok yanlış marsı
ğa 'bir davana'k eklemelivdi. 

«Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarına; siz 
Devlete zarar verdiniz desek ne dersiniz?» kurur
dular. Hükmü tarih verecektir, derdik ve ilâve 
ederdik; siyasî tarih, devlete rai ar veren hükü
meti erin bazan erken, hazan biraz gecikerek akı
betlerinin hikâyesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Özlen, bir hususu bende
niz tavzih edeyim; Sayın Bakanın konuşma şekli 
Cumhuriyet Halk Partisine sual sormak değil. 
'böyle bir şey Cumhuriyet Habk Part'siııe söylen
mez mânasına -söylediler. O bakımdan şimdi ce
vap vermenize gerek yok. 

FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Sayın Baş-
kan, inendeniz çok az konuşan bir arkadaşınızım. 
Burada her çeşit konuşmalar yapıldı, topu, topu 
5 dakika konuşacağım, müsaade buyurun elen
dim. 
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BAŞKAN — Size »bir şey demiyorum ben Sa
yın Özlen; yalnız kür tavzihte bulundum, o kadar. 
Siz konuşmanıza devanı edeceksiniz. 

FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Bu konu üc
ret meselesiyle ilgilidir. 

Hükümetler devletlere zarar vermiyor da, ta
rihin enginlerinde mahvolup giden devletleri ve 
uygarlıkları şeytanlar mı batırıyor? 

Bizleri buraya getiren 196İ Anayasasının di
bacesi, Devletine zarar veren hükümetlerin tarih 
tarafından verilmiş ilâmı değil de nedir? 

Sayın arkadaşlar, Hürler de üniversiteleri zor
laştırma, üniversitelere girişi kısıtlama,, kitapları 
tasnife tabi tutup yarısını yakma ve insan zekâ
sının yaratma gücünü disiplin altına alma çare
lerine başvurmuştu. Acaba Sayın Bakan bu ça
relerle ITitler hükümetlerinin Alman Devletine, 
Alman Milletine ve uygarlığına hizmet ettiği kanı
sında mıdırlar? 

Biz çalışkan ve uygar Alman Milletinin İkin
ci Dünya, Harbinde çökme ve parçalanmasında 
üniversite tahsilini engellemeyi, kitap yakmayı, bi
limi ve Mir düşünceyi disiplin altına almayı baş
lıca neden olarak görenlerdeniz ve paralı yüksek 
öğrenim konusuna bu açıdan bakıyoruz. 

Sayın Bakan, «Fukaralar okuyamayacak» if-
tbaenrda bulunacağımızı söylediler-. «İftira» keli
mesi dışında bu da doğrudur. Bunu halka anlar-
maeyi- çalışacağız ve ^öyle anlatacağız. Kasaba. 
ilçe.ve birçok uzak illerde, bendenizin okuduğum 
Taşkent kasabasında, ortaokul ve liselerde der.de-
rlnin yarısı beş geçerek zar - zor okuyabilen me
mur, işçi, köylü, esnaf çocuklarını evvelâ üniver
siteye -giriş sınavında ' bir elekten geçireceğiz 
% 90 ı dökibeeek, kalanların c/c 10'mm da para 
ödetmek engelinden aşmaya zorlayacağız. Başara
bilen nadir kişileri, çok müsait şartlar altında eği
tilmiş, her imkâna sahip varlıklı çccuklanyle ya
ni kesinkes gayrlmüsait şartlarda güreştireceğiz, 
bu yarışmada 20'nin üstünde fevkalâdeden başarı 
gö-teren bir fukara, çocuğu şpyet çıkarsa, ona bms 
vermek veya şu şeklide parasız okumak vardım -
harında bulunacağız diyerek, fırsat eşitliğini eği
timde bu kanunla zedelemediğimizi savunacağız. 

Belki bunu seçim kitlesine allayıp, pallayarak 
sunar iktidar olabil irbıbz ve fakat bunun Türk 
Devletine-, Türk Milletine getireceği zararlar hak
kında tarihin belki erken, belki biraz geç, ama 

http://der.de-
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katiyen şaşmaz mukadder lıü'küm ve kararından 
kurtulamayacağız. 

Muhterem arkadaşlar; parasız yatılı öğrenim 
yaparak yüksek öğrenim yapan bizim kuşak bu 
kanunu desteklerken, merdiven dayayıp dama, 
yükseklere çıktıktan sonra arkada kalanların yük
selmesine mâni olabilmek için merdiveni dama çe
kenlerin durumundan farklı olmaya cağız. Böyle 
•bir tutum ve davranış, 20'nci yüzyılda yaşadığı
nı, uygar olduğunu Ibeyan eden insanlara ve biz
lere şeref mi •ge'tirir, iç huzuru mu getirir? 

Suallerimin cevaplarını vicdanlarınıza ve tak
dirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yok. Sayın 
Bilgen, buyurunuz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, Sa
yın senatörler; 

Bu maddenin ruihu, alınacak para meselesidir. 
Belki birgün Türkiye'de yüksek hayat 'seviyesi
ne ve 'herkes ıbu parayı ödeme imkânına kavuşur, 
ama her halde bu bugün için erkendir. 

Hükümet teklifinde 2 000 lira imiş, şimdi 
3 000 liraya çıkmış. Bunun bugün için erken ol
duğunu bugünkü gazetelerde de tespit etmek 
mümkündür. Gözlerim beni yanıltmıyorsa bu
günkü .gazetelerde, ıbu sene hazırlıklar tamanıla-
ııamayacağı için bu 3 000 liranın alınmayacağı 
yazılıdır, böyle bir havadis okudum, doğruluk de
recesini bilmiyorum. 

Kanun çıktıktan sonra hangi şartlarda bu pa
ranın kimden alınıp alınmayacağını tespit etmek, 
her halde seneler almaz. Bunun bir tek mânası 
var : Artık Hükümet de bu adımın yanlışlığını 
kalbul etmiştir, seçim senesinde bu maddeyi işlet
mek istememektedir. Her halde tıpkı 1956 yılın
da çıkan 6831 sayılı Kanun gibi olacaktır. Çün
kü 'O kanun o sene çıktı, ertesi sene seçimler -oldu
ğu için Hükümet emriyle işletilmesi durduruldu, 
sonra da akıbeti malûm, bizi hâlâ uğraştırmakta
dır. Bu da öyle olacaktır, benim endişem bu. 

Hepimizin (bir noktada, müşkülât içerisinde 
birliğimiz vardır. Anadoludan gelirler, güç halle 
üniversiteye girmişlerdir, iş bulma ihtiyacından 
•dolayı 'bizleri 'zorlarlar; hepimiz de birkaç talebe
ye Ankara'da iş bulmuşuzdur. Hattâ bu gerçeği 
(bildikleri için olacak sanıyorum, 56'ncı maddede 
bir cümle de var, buraya pek ezbere konmuş de
ğil sanırım: Orada, der ki, «Öğrenci ve mezunla
rına üniversite içinde ve dışında iş bulma servis

leri kurmak ve çalışma şartlarını düzenlemek.» Bu 
güzel 'bir şey. Acaiba bunu, sistemli bir şekilde 
organize ettikten sonra paralı öğretime geçmek 
mümkün olmaz mı? Bana göre olur. Şöyle: İşyer
li üretim üniversiteleri kurarsak o zaman bunun 
hiçbir mahzuru kalmaz. 

Burada başka bir sakınca daha olacak. Hepi
mize, üniversite imtihanını kazananlardan gelen
ler olacak. Herkesin bizden isteği (Çoğunluk par
tisinden daha çok olacak, bizden belki az olacak 
bu istekler) 'benim oğlumun, benim kızımın da pa
rasız duruma •geçirilmesi şeklinde olacak. O za
man hepimiz müşkülât içinde kalacağız ve bunu 
da kolay kolay halledemeyeceğiz ve dedikodulu 
da olacak. 

Benim kendi 'düşüncelerime göre bunun çare
si şöyle: Başka memleketlerde bunun benzerinin 
olduğunu öğrendim, bununla ilgili bir kanun tek
lifim de var, ama bu sene muhakkak kadük ola
cak. Kimin üniversiteye 3 000 lira vereceğini, ki
min veremeyeceğini o talebenin kendisine tayin 
ettirmek, takdir ettirmek en doğru yol. 

Bir zamanlar Devlet hastanelerinde parasız te
davi .olabilmek için ıbir- usul konmuştu. Tapudan, 
vergi dairesinden, maliyeden, malının, mülkünün 
olmadığına dair belge getirenler hastaneden para
sız olarak yararlanırlar, getiremeyenler paralı ola
rak yararlanabilirlerdi. 

Şimdi, öyle olaylar cereyan etti ki, (Faraza 
benim 'bölgemde, Sayın Bakan da oraları gayet iyi 
bilirler.) yüz dönüm narenciye bahçesi olan ada
mın üzerinde tapu kaydı olmadığı için o tapuda 
malsız, mülksüz gözüktü, o adamın bahçesinde ay
lıkla işçi olarak çalışan adamın Toroslarm tepe
sinde veya Sivas'ta dört dönüm tapusu kayıtlı ol
duğu için varlıklı gözüktü ve hastaneden ücretsiz 
olarak faydalanamadı. Buna benzer olaylar ola
cak. 

Şimdi, talebeye kendisini nasıl tayin ettirece
ğiz? Bu, tamamı iyi e onun en doğru verebileceği 
bir karar olacak. İşyerli üretim üniversitesi şöy
le kurulabilir. Burada, «Üniversite öğrencisine 
veya mezun olduktan sonra iş bulmak...» demiş. 
Bunu sistem haline getirir de bir yerde üniversi
teyi şöyle kurarsak : 

1. Öğretim için tesisler kurulacak, 
2. Talebenin barınması için yurtlar, sosyal 

tesisler kurulacak. 
3. Talebenin bir kazanç sağlaması için işye

ri kurulacak. 
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Bu üçlü sistem, içerisinde o talebe şu şekilde 
çalışacak : Dört sene, beş sene veya altı senelik 
bir eğitim devresini çalışmak suretiyle belki daha 
uzun bir sürede geçirecek. Nitekim, bugün Dev
let dairelerinde, özel sektörde çalışarak hem kendi 
karnını doyuran, hattâ ana - babasına., kardeşle
rine bakmak zorunda olarak tahsil yapan genç
ler var. Bunu bir sisteme bağlamak gerekir. Bu
gün Ankara'da belki en az 1 000 tane telefon 
santrali var. Bu telefon santrallerinin her birin
de, ki bu vazife devamlılık istemez, bir talebe 
vazifelendirilebilir. Bunlar bir sistem haline ge
tirilirse, ona göre bir plân, prjgram yapılırsa o 
zaman şöyle bir durum meydana gelir: 

Diyelim ki, (A) fakültesinin müdeti 4 senedir. 
Günde altı saat veya beş saat ders olacak, nor
mal bir insan için dört senede bitecektir, ama ça
lışarak hayatını kazanan bir öğrenci burayı belki 
beş senede, belki altı senede bitlrebilecektir. İşte 
buna bu fırsat verilir. O işyerinde talebenin, ki 
bu işyerini Devlet kuracaktır, başka kimseler iş
çi olarak alınmayacaklardır, talebenin ders prog-
ramıyle ilgili ımünasebetli bir çalışma düzeni ku
rulacaktır. Bir işçi günde sekiz saat çalışıyor ora
daki üç saat, beş saat çalışacaktır, ama bir tale
beye yetecek kadar para kazanılması sağlanacak
tır. Bu para, çocuğun yurt masrafını, yemesini, iç
mesini ve zarurî ihtiyaçlarını karşılayacak
tır. İşte o zaman üniversite giriş imtihanını ka
zananlara denir ki; önünde iki yol var, bir işyer
li üretim üniversitesi var, eğer fukara isen orada 
hem çalışırsın, hem geçimini sağlarsın, hem de 
okursun; ama dört sene yerine beş sene, altı se
ne okursun, o zaman üniversite harcını da verme
ye mecbur kalmazsın. Yok burada uzun zaman 
harcamak, yorulmak istemiyorsan, paran varsa 
gidersin normal eğitim süresi içerisinde paranı 
da yatırmak suretiyle bu meseleyi halledersin. Bu
nun tatbik edilmekte olduğu memleketlerin mev
cut olduğunu öğrenmiş bulunuyorum, başarısının 
da iyi olduğunu 'tespit ettim. Diyelim ki, dünya* 
ıım hiçbir yerinde yok; her halde bu mantıksız 
bir şey değildir. 

Şimdi biz 3 000 lirayı kimler verecek, kimler 
veremeyecek meselesinde çok sıkıntı çekeceğiz, 
açık konuşalım; ben de, siz de, Hükümet de, Par
lâmento da, hepimiz sıkıntı çekeceğiz, hükümetler 
de bundan dolayı çok rahatsız olacaklar ve en fe
nası da arkadaşlarımın belirttikleri gibi, fırsat 
eşitliğini ortadan kaldıracak. Bugün üniversite 

öğrencisine verdiğimiz burs 350 liradır. Bunun 
250 lirasını geri alacağız demektir, ayda 100 lira 
burs vereceğiz. Ben öğrenciyken ayda 100 lira 
burs alıyordum, ama o zamanki 100 lira burs 
bize yetiyordu; 20 lirasını sabah kahvaltısı dahil 
yurda veriyorduk, 50 lirasını öğle - akşam yeme
ğine veriyorduk, 30 lira bize lıarçlık kalıyordu 
ki evimizden beş kuruş gelmeden biz talebeliği
mizi yürütüyorduk. Bugün 350 lira kursun 250 
lirasını tekrar üniversiteye geri alacağız o zaman 
100 lira kalacak, daha fazlasına da belki para ve
remeyeceğiz. Kaldı ki, bu bir para meselesi de de
ğil. Arkadaşım gayet güzel izahını yaptı; bir yıl
da, bu yolla toplanacak paranın yekûnu belki 20 -
30 milyon, 40 milyon, bilemediniz 60 milyon. 
Umum bütçenin binde biri bile değil. 

(relin biz bu maddeden vazgeçelim, Komisyon 
da Hükümet de bunun üzerinde dursunlar, bizim 
eleştirilerimizi samimiyetimize atfetsinler. Bunun 
temel 'hazırlıkları yapıp ilgili tesisleri kurulduk
tan sonra yapılmasında bence bir mahzur yok, 
ama bugün için erkendir, tatbikatı güç olacaktır. 
Sözümün başında da söylediğim gibi, bugünkü 
gazetelerin yazdıkları doğruysa, Hükümet bunu 
bu sene 'tatbik edemeyecektir, bu sene tatbik ede
mezse zaten bir daha tatbik imkânı da bulama
yacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Dengiz, Millî Eği
tim Bakanı, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
sayın arkadaşlarım; 

Dün kanun tasarısının tümü üzerinde müza
kereler cereyan ederken söz almıştım. Sayın ko
nuşmacılar paralı öğretime temas etmiş bulun
dukları için de bir nebze ben de temas etmiştim. 

Sayın Özlen arkadaşım, konuşmamı öyle zan
nediyorum ki, zabıtlardan okumak suretiyle ce
vaplandırmış bulunuyor; zabıtları takip etmiş 
veya dinlemiş. Tabiî izah tarzlarında, kendi an
lamışları içerisinde bir izah tarzları vardır. 

Şimdi mühim olan mesele; üniversitelerimiz 
ve yüksek okullarımız niçin paralı şekle 'dönüştü
rülmüştür veya dönüştürülmek istenmektedir? 
Bunun ne zaman tatbikatına geçilecektir? Ona da 
Sayın Bilgen temas ettiler, bugünkü bir gazeteden 
haber -vermek suretiyle ifade ettiler. 

Sayın arkadaşlarım, burada bütçemizi 70 -
80 milyar lira dediler; ama hâlâ 50 milvar lira 
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civarındayız, bu sene öyle tahmin ediyorum ki 
65 - 7ü milyar lira olacak bütçemiz. 70 - 80 mil
yar liralık bir bütçe içerisinde 30 milyon lira bir 
gelir 'sağlamanın ne mâna ifade ettiği söylendi. 

Şimdi, burada yanlış izah edilen ve yanlış te
mele 'öturıtulan bir düşünce tarzı var. Dünkü 
yaptığım 'konuşmamda ben bilhassa buna temas et
miştim ve yanlış izalı ediliyor demiştim. Konya' 
mn güneyinde tesadüfen bir arkadaşımın kasa
basında ibana aynı sual sorulmuş ve cevaplamış
tım. Bu suali bana Taşkent'te 'sordular; «Fakir 
çocukların artık üniversiteye gitmesi mümkün ola
mayacak mıdır?» diye Taşkent'e gittiğim zaman 
kahvede otururken bana bu suali 'sordular. 

Şimdi 'meseleyi Ibu noktadan alırsanız, gayet 
talbiî söylenecek pek çok şey vardır; ama mesele 
bu değildir. Asıl mesele; herkesten para almak
tır; ama para verebilenden mutlak parayı almak, 
para veremeyecek olanın da parasını bir fonda 
toplayıp, -eksikse'Devletin de katkısını yapmak su
retiyle ona 'vermektir. Yani parasız okutmak fik
rini çocuğa telkin etmemek veya çocukta yaşat 
mamak meselesidir. Burada mühim olan mesele 
odur. Onun için «paralı» kelimesi konmuştur. Bu
nu dün arz etmiştim. 

Fakir çocuklar parasızdır diye bir madde ko
yarsak o zaman, onun çocuklar üzerinde menfi 
bir tesiri olur, reaksiyonu olabilir, bir aşağılık 
duygusu içine girer. Günkü d'ger arkadaşının 
parası ile okuyormuş gibi bir mâna taşıyabilir. 
Bu bakımdan sıkıntılı bir netice doğurur. Onun 
için istisnasız 3 bin liraya kadar para alınır den
miştir. 

Sayın arkadaşlarım; bugün mühendislik ve 
tıp fakültelerimizde veya yüksek okullarımızda 
bir öğrencinin yalnız carî masraflarının maliyet: 
75 - 80 bin lira arasındadır, hesaplanmıştır. Naza 
rî 'bölümlerde okuyan öğrencilerimizin masrafla
rı da 3 500 lira civarında (bulunmaktadır Bur 
ler Devlet binalarında okuyor. Bugün Boğaz V 
Üniversitesi, halen 1 200 kadar talebesi vardır. 
her öğrencisinden 7 bin lira yıllık ücret alıyor 
bugün alıyor, şu anda. Bu 7 bin lira ücreti hep
sinden almıyor. Hal ve" vakti yerinde olandan 
alıyor, olmayanın ücretine karşılık olmak üzere 
kendine 'göre bir yönetmelik tanzim etmiş, bunu 
yapıyor*. 

Bu kanunlaştığı takdirde YÖK adını verdiği
miz üniversitelerarası kuruluş, Yüksek Öğretim 

Kurumu bir yönetmelik tanzim edecektir, bunun 
nasıl alınacağını tespit edecektir. Nitekim tasa
rımızın 6 ncı maddesinde, Yüksek Öğretim Ku
rumlarının öğrencilerinden alınacak ücret ve 
harçlar konusunda gerekli esasları tespit etmek 
ve denkliği 'sağlamak YÖK'ün görev ve yetkileri 
arasında bulunmaktadır. 

Şimdi, bu kadar sarih bir madde karşısında 
bugünkü bir gazetenin verdiği bir havadisi seçim 
sathı mailine bağlamak ve bundan bir medet um
mak şeklinde mütalâa etmek katiyen doğru de
ğildir. Bilâkis bu türlü bir konuşma, bir seçim 
konuşması olur. Başka türlü izah etmek müm
kün olmaz. Kanun çıkacak, kanun çıktıktan son
ra YÖK kurulacak, ondan sonra oturacaklar bu 
mesele için bir yönetmelik yapalım diyecekler, 
yapacaklar, ondan sonra tatbik edecekler. Bunu 
ne zaman yapacaklar? Bunun partilerle veya 
Hükümetle, 'seçim mekanizması ile, seçim arzusu 
ile, seçim sathı maili ile, propaganda ile alâkası 
yok. Burada «Üniversite muhtardır, özerktir» fi
lân gibi lâflar duyduk. Hâlâ daha böyle olmak
la beraber, hükümetlerin veyahut da hâzı parti
lerin müdahalesinin devam edeceğine ani ihtimal 
verilmektedir? İzahı zordur. 

Sayın arkadaşlarım; bu madde ile yalnız Mil
li Eğitim Temel Kanunu tasarısı çıktıktan sonra, 
onun içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksek okullarla ilgili maddeler vardır, orada da 
yüksek öğrenimin paralı olacağına dair bir mad
de Yüksek Heyetinizce kahııl edilip çıkmıştır. Ba
kanlığımızda çalışmalar vardır. Kanun yürürlü
ğe girdiği andan itibaren çalışmalar gayet tabiî 
hızlandırılacak ve biran evvel yönetmelik çıkarı
lacaktır. Yönetmeliğin şüphesiz gayet âdil hir 
şekilde maddeleri ihtiva etmesi, çıkması lâzım ge-
11:-. Kimseyi mutazarrır etmeyecek şekilde bir Öl
çü dâhilinde olmalıdır. Ölçüler çok dikkatle he
saplanmalı ve kayıt edilmelidir. 

Memurlarımızın çoğu belki çocukları için bir 
pa 'a ödememek durumunda bulunacaklardır. Bir 
m omurun geçimi için eline geçen para ve çocuğu 
için sarf.edeceği paranın muhakkak bir teraziye 
konulup tartılması icabedec ektir; ama hal ve vak
ti iyi olan bir kimseden bu para niçin alınmaz? 
Bu mesele, milyarla ilgili bir mesele değildir. 
Özel yüksek okullar kalkıncaya kadar özel yüksek 
okullarda 'okuyan 55 bin öğrenci 4 bin lira ilâ 6 -
7 bin lira arasında ücret ödüyordu ve bunlardan 
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bakiye kalan bir kısım öğrenciler bâlâ bunu öde
meye devam etmektedirler. 

Ankara'da Millî Eğitim Derneğinin bir Koleji 
vardır. Bu Kolej için kaç para yatırıldığını 'bil
miyorum ; aıma her «halde 5 bin liradan aşağı 'de
ğildir. Bir lise öğrencisi, bir ortaokul öğrencisi, 
bir ilkokul öğrencisi için anne ve baba, bu parayı 
vermektedir. Müsaade ederseniz bu parayı veren
ler, üniversitede okuyan çocukları için de versin
ler; daha çok masraf yapan üniversitelerimiz için 
bu parayı versinler. Bir muvazene meydana gel
mesi lâzımdır diye getirilmiştir, bir eşitlik, hir ik
tisadî yardımlaşma gelsin diye bu madde getiril-
miştiı'. 

Bu maddenin başarılı çocukları teşvik edeceği 
muhakkaktır. Başarılı ve fakir çocuklar, hal ve 
vakti iyi olmayan çocuklara okuma imkânı sağ
layacaktır, daha ileri noktada okuma imkânı sağ
layacaktır. 

Sayın Özlen, «Parasız yatılı okuyan bizim ku
şak, dama çıkan kimselerin dama çıktıktan sonra 
•merdiveni çeken kimseler durumuna düşmemeli.» 
dediler. İştirak ederim bu fikre, ben de parasız 
yatılı okudum. Hepimiz, belki buradakilerin çoğu 
parasız yatılı okuduk. Bundan sonra da parasız 
yatılı okunacaktır; bu madde onu 'getiriyor. Para
sız yatılıyı kısıtlama diye bir madde yoktur. 170 
hin üniversite ve yüksek okul öğrencimiz vardır. 
Bunun belki 70 bini para verecektir, 100 bini pa
rasız okuyacaktır. Fena mıdır Sayın Özlen, fe
na mıdır? Bunu ters takdim etmeyi ben bir tür
lü anlayamıyorum. Zaten Taşkent'te karşılaştı
ğım sual beni şoke ekmiştir. Bu böyle olmamalı idi. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, hemen şunu peşinen arz edeyim ki, bu kanun 
doğrudan doğruya bu Hükümetin malıdır. Arka
daşlarım buraya çıktılar konuştular, ben bir hay
li konu üzerinde düşündüm, her iki taraf 12 Mart 
meselesi üzerinde durarak İ2 Mart'ı eleştirdiler. 
Birisi götürdü ta Nihat. Erim Hükümetine, sanki 
o hazırlamış veya onun 'üzerinden atma gibi me
seleler oldu. Bu kanunu kim getiriyorsa o Hü
kümetin malıdır, ona o Hükümet şadı ip çıkar. Bir 
defa bunun demogojik tarafı yoktur. Arkadaş
larımız bunu yapmamalı. Her şeyi 12 MarÜa 
bağlamalarını da tasvip etmiyorum. Öyle ise bun
dan «12 Mart getirmiştir, üniversiteler paralı ol-

J sun ılemiştir,» diye bir şey çıkar. Bunu bir ta
rafa atmak lâzım. 

I Bunu Nihat Erim Hükümeti getirseydi, 'belki 
böyle olmayacaktı. Ben kendileri ile konııştuan, 

I hakikaten kendilerinin düşünce tarzı çok daha 
J başka. Ben bu tasarının içinde böyle bir düşün-
I ee tarzı olsa idi, maalmemnuniye derim ki, bu 

madde yerindedir. O düşünce tarzının dışında, 
doğrudan doğruya üniversitelere bir gelir sağla-

I mak hususu düşünülmüştür ve düşünülüyor; üç 
bin lira harç, Burada özel olmllar nazarı itibare 

I almıyor. 

Arkadaşlar benim kanatim, zaten üniversiteye 
I en kabiliyetli insanlar gelir. Maalesef, Özel Okul-
I 1ar Kanunu çıkarken ben bu kanunun karşısında 

oldum. Maarifi bir maddî unsur, daha doğrusu 
I kazanç sistemi içerisine sokanlar günahkârdır, 

günahkâr olmuşlardır. Açmışlardır yüksek okul-
I lan, hiç bir yere gidemeyen sanat enslitüsü me-
I zunları, daha doğrusu meslek okulları mezunları 
I elbette yüksek öğrenimi, görmeleri icap ettiği için 
I tarlasını, çiftini, çubuğunu satmıştır, hattâ, evin-
I de nesi varsa, babası fedakârlık yapmıştır, onla.r-
I dan aldığımız mektuplar var. c/c "80'ini onlar 
I teşkil eder, benim oğlum da yüksek tahsil yapsın 
I diye oraya göndermiştir. Çünkü imtihansız ola-
I rak alınmıştır. 

İkincisi; zengin olup da kabiliyetsiz ve üni-
I versite imtihanını kazanmayan zengin ailelerin 
I çocukları yüksek okullara gitmiştir, bedava dip-
I loma almak için, eski Hayriye Lisesi gibi. Bugün 
I de okullar hâlâ bir kazanç mekanizmasının içeri-
I sine sokulmuştur. Bu bakımdan maarifin düzel-
j meşine imkân, ihtimal yoktur. 
I Aklığım bir yazıda, meselâ üniversite imtihan-
I larını bir çocuk lisede kazanamıyor. Bir de ba-
I kıyorsun diğer taraftan dershaneler açılmış, ça-
j tır çatır paralar alıyor, ondan sonra parası olan-
I 1ar orada test imtihanlarına göre hazırlanıyor, 
I - -kabiliyeti yoktur (belki - buna mukabil parası 
I olmayan çocuklar da bu dershanelerde yetişeme-
I dikleri için üniversiteye giremiyor. O halde üni-
I versitelere tam mânasryle kabiliyetli insanların 
I girdiği söylenemez. 
I Diğer bir nokta; Anadolu çocuklarının zaten 
I yetişme tarzları malûm, hocaları da malûm, ted-
I risat sistemindeki araçları da malûm, gayet zayıf. 
I Bunların kabiliyetlilerinin gelmesi de mümkün de-
J ğildir. O bakımdan kabiliyetli insanların üniver-
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sitede okuduğunu dermeyan ötmek bugünkü sis
tem içerisinde mümkün değildir ve olamayacak
tır. O halde, 'bu harem alınması, yine benim ka-
natimce, âdil bir düzen içinde olmayacaktır. 

Ben her zaman itiraf ediyorum, Türkiyede 
normal ve âdil ıbir Devlet sistemi, hakkaniyetten 
ayrılan âdil Devlet sistemi, vasıta girmeyen Dev
let sistemi, Hükümet sistemi kurulursa ne âlâ. 
Ben size şimdi söylüyorum; yarın seçmenlerin 
çokları, delegelerin çokları kendi çocuklarından 
üç 'bin lira harç alınmaması için parlamenterlerin 
arkasına düşecektir ve bu arka dağlarımızın çoğu 
(bunlara fakirlik mazbatası almaya çalışacaklar
dır. Arada yine kimsesizler yanacaktır. Çünkü 
yürüyen mekanizma bu, Türkiye'de olan bu. Bir 
de 'bakıyorsunuz seçmenler geliyor, haksız olduğu 
dâvalarda parlamenterin önüne düşüyor, Devlet 
dairelerinde haklı çıkmaya çalışıyor. 

Şu halde bu, hakkı ile tatbik edilemediği için 
karşısındayım. Kimsesi olmayan insanlardan pa
ra alınacaktır, arkası olan insanlardan beyan
name bulduğu için bal gibi para alınmayacak
tır. 

Yakında bir öğretmen arkadaşımdan bir 
mektup aldım. Bu meseleyi dile getiriyor; kim
lerin adamı olduğu vakit iş başına geldiğini, 
kimlerin vasıta buldukları vakit ileriye doğru 
kaydıklarını, kimlerin dış memleketlere gidebil
diklerini birer birer anlatıyor. Çünkü carî olan 
sistem bu. Orada bulunan devlet dairesi mü
dürleri de rahat bırakılmıyor. Meselâ, Avrupa' 
ya talebe göndereceksiniz; benim adamım git
sin, benim adamım gitsin diye tesir edilerek 
ehliyetli öğretmenin gittiğini kimse söyleye
mez. Hattâ Avrupa'ya yüksek öğrenim yap
mak için, doktora yapmak için gidenlerin ehli
yetli iyi insanlar oldukları söylenemez, çoğu, 
adamı olan insanların gittiği söylenir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kim ih
bar ediyorsa adını söyle, o mektubu açıklayın. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ne de
diniz efendim.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
Sayın Dikeçligil Umumî Heyete hitap edin lüt
fen efendim. Sizden de istirham-ediyorum Sayın 
Atmaca, sonra siz konuşurken başkası aynı şeyi 
yaparsa müdahale etmem o zaman. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hayır 
mecbur değiliz ki, istersen gel sana mektubu 

okutayım; ama burada o arkadaşımın adını 
vermeğe mecbur değilim. Başka yerlerden ele 
mektup alıyoruz. Hattâ dolaştığım takdirde, 
endişeye düşen vatandaş var bu böyle olacak
tır diyor. Benim söylediklerimi ben vatandaşın 
ağzından dinliyorum, söylüyor bunu vatandaş
lar. Vatandaşlar ela söylüyor bunun âdilâne tat
bik edilemeyeceğini. O halde üniversitelere ve
rilen bu para, tam bir kazanç vesilesi olacak. 

Diğer bir husus; şunu insafla kabul edelim 
ki, Türkiye'de gelir dağılımı normal değildir. 
Bugün % 90 memur üniversitede çocuğunu 
okuturken 3 bin lirayı verecek durumda değil
dir. Kim ne derse desin % 90 memur bu durum
dadır, hele taşrada oturuyorsa.. Öyle babalar 
var ki, çocuğunu okutmak için sadece'ayda ye
mek parası olarak 300 - 400 lira gönderebiliyor. 
İşin garibi bunlar hem kabiliyetli, hem anarşist 
de değil. İşin garibi anarşistlerin çoğu zengin 
aile çocuklarından çıkıyor, isterseniz istatistiği
ni yapın. Bakın kim nereden çıkıyor! Maalesef 
ekmeğini katık yapan insanlar millî ahlâka, mil-

* lî salâbete sahip olan insanlardır ve zorluk içe
risinde okuyorlar. Birisi gidiyor ta gecekondu
lara oturuyor soğukta, birisi de apartmanın içe
risinde. O gecekondularda 300 lira ile. 200 lira 
ile geçinmeğe çalışan, üniversite tahsili yapma
ğa çalışan kabiliyetli çocuk eğer bu para veril
dikten sonra himaye edilecekse ne âlâ; eğer 
Türkiye'nin en kabiliyetli çocukları seçilip de 
bu paradan okutulacaksa, ne âlâ. Fakat öyle 
bir şey yok. Sadece alınsın, üniversitenin kesesi
ne para girsin; ama altta kalanın da canı çıksın. 

«Altta kalanın da canı çıksın» tâbirini kul
landım, hakikaten ifade ettiğim gibi arkası 
olanlar beyannameyi alacak, adamlarını bula
cak, buna bizim parlamenterler de vasıta olacak 
ve o surette kimsesi olmayanlardan mükemme-
len para alınacak; yani senin halin vaktin ye
rindedir denecek. Türkiye'de kim doğru beyan
name veriyor ki zaten. Burslarda kim doğru be
yanname veriyor? Vilâyet araştırma yapıyor, 
tetkik ediyor, hiç geliri olmayan çocuğa zengin 
diyor, geliri olan çocuğa bursa lâyıktır diyor. 
Bunlar elektronik beyinde değerlendiriliyor. 
Çünkü oradan gelene göre oluyor ve parayı o 
alıyor. Hulâsa bu. 

O halde bu bir gelir değii de çoklarına yük 
olacak ve bir kavram karışıklığına sebebiyet ve-
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reeek ve iş takipçiliği biraz daha artacak Ka
biliyetli insanların, fakrü zaruret içerisinde olan 
kabiliyetli çocukların okumasına da kini ne der
se desin tamamen engel olunacaktır. Onun için. 
ben şahsen bunun istenilen şekilde tatbik edi
leceğine kani olmadığım ve olamayacağım için. 
faziletli bir idare sistemi göremediğimden bu üç 
bin liranın alınmaması için takrir verdim ve 
bunun da karşısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Ben şahsen yıllardır paralı öğretimin kar

şısında değilim; ama bunu defalarca ifade eder
ken de iyi değerlendirilmesi ve bunun dokü
manlarının, araştırmalarının iyi yapdnıası ge
rektiği inancındayım, yani bunların hazırlıkla
rı yapılmadan faydalı olacağı kanaatmda de
ğil im. Bunu da, şimdi burada kısa kısa sırala
yacağım bâzı esaslardan dolayı mahzurlu görü
yorum. Yoksa, bilhassa bu özel yüksek okullar 
konusu tartışılırken burada ve komisyonda ça
lışmış ve bu konuyu dile getirmiş bir arkadası
nız olarak söylüyorum; vatandaş para veriyor
du, hem de orta gelirli vatandaş para veriyordu 
özel okullarda çocuğunu okutuyordu. Devlet 
vatandaşın bu yönsemesinden, İra davranışından 
elbette faydalanmalı. Yalnız bizim eğitim siste
mimiz bozuk. Bu eğitim sistemimizin bozuk ve 
verimsizliğinde bütün Parlâmento üyesi arka
daşlarımın her an fikir birliği içinde olduğu 
inancındayım; Sayın Bakan ve ilgilileri de aynı 
inançtalar yani bunu düzeltmek istiyoruz. 

Eğitim sistemimizde bozukluk var: yani oku
lun köyden, kasabadan şehire doğru gelişinde 
birçok noksanlıkları var. Bu noksanlıklar içeri
sinde çocuk yetişiyor. Bunun bölgeler arasın
daki kültürel, ekonomik ve sosyal dengesizlik 
ve eşitsizlikleri de var. Çocuk orada da yetişi
yor ve daha iyi gelişmiş yerde do yetişiyor; ya
ni kabiliyetli çocuğun seçilmesi bakımından te
melden gelen bir sosyal ve ekonomik adaletsiz
lik var. Zaten buralara kadar gelmeleri çok az 
oluyor. Şimdi Sayın Bakandan. Savın ^lü^esar-
dan edindiğim bilgiye ve aldığımız son duruma 
göre köy ilkokulundan mezun olan çocukların. 
ortaokul ve liseleri bitirdikten sonra ortalama 
% 10'u yüksek öğretime geçebiliyor. 

20 . 6 . 1973 0 : 2 

Köy nüfusunu düşününüz ve köydeki öğren
ci miktarını düşününüz; bunun % 10'u ancak 
yüksek öğretime intikal ediyor. Biliyorsunuz 
köylerimiz fakir insanlarla dolu; yani onun da 
rahatça % 70 - 80'i karnını ya doyuruyor, ya 
doyuramıyor. Köylerimizin durumu bu kadar 
perişanlık içerisinde. Bilhassa Orta Anadolu ve 
Doğu perişan. 

Köy çocuğunun yüksek öğretime % 10'u ge
liyor, % 90'ı gelemiyor. Bu % 10'u da, demin-
denberi söylediğim ortamlar içerisinden geliyor, 
Geliyor, ama kabiliyetli olan o çocuktan daha 
geri kabiliyetli olan ve orta kültür çevrelerin
de veya daha yüksek kültür çevrelerinde yetiş
miş olan çocuk. Devlet imkânlarına daha eok 
kavuşuyor. Devlet imkânlarından böylece başa
rdı ve hakikaten muhtaç aile çocukları hissesi
ni alırken, bu arada öbür taraftan gelmiş orta 
-""erecede başarısı oları yoksul çocuk bundan fay
dalanamayacak. Böylece biz, temelden gelen 
eşitsizliğe, bir de burada başka türlü eşitsizlik 
getireceğiz. Bu bakımdan, yüksek öğretimin pa-
-alı olması temeldekilerin düzelmesine bağlıdır, 
temelden gelen bir adaletsizliği biz burada ye
niden paralı eğitimle katmerleştirmeyelim diyo
rum. Biliyorsunuz ki, Anayasada fırsat ve ola
nak eşitliği var. Bu da böylece yok oluyor. 

İmtihan şekillerine gelince; Bizde imtihan
lar hem zekâ yönüyle hem de genel bilgi yönüy
le yapılıyor ve merkezî sistem hâlâ işliyor. Gerçi 
son zamanlarda Bakanlığın aldığı bâzı tedbir
lerle üniversitelerin kendi bünye ve yapılarına 
doğru imtihanların şekil ve mahiyeti bakımın
dan kaydırılması düşünülmektedir. Bu merkezî 
sisteme göre geri çevrelerin çocukları muvaffak 
olamıyorlar. Yüksek öğrenime gelen % 10 de
dik. bir de onların yetişme tarzından gelen nok
sanlıkları var ki, bu imtihanlarda başarı göste
rip de üstün başarılı çocuk olarak verilecek 
burslardan faydalanılacak duruma ulaşamıyor
lar; ulaşanların sayısı çok az olacak. Zaten 
% 10'u gelmiş, % 10'uııun da % l'i başarı gös
terecek girecek, büyük bir adaletsizlik olacak; 
yani Türkiye nüfusunun 2/3 ünü teşkil eden aile 
çocuklarının içerisinde 100 çocukta bir çocuk, 
iki çocuk köylünün çocukları olacak. Sistemin 
gelişi bu, rakam bu. Bu bakımdan paralı öğre-

j tim iyi bir inceleme, iyi bir doküman yapılma-
'•. dan tatbikata konulmamalı diyorum. Şimdi bi-
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lemiyoruz; genel görüşmemde de arz ettim, bu
nun hesabı iyi yapılmalıydı. 

Sonra, ne kadar öğrenciden Devlet para ala
bilecektir?. Sayın Bakan «Bugün 170 bin» dedi. 
Yarın bu 200 bin öğrenci olacak. «Bugün bu 170 
binin belki 100 bininden alacağız» diyor. Efen
dim, belki alamayacağız ve çok problemler çı
kacak. «Bu çocuk rüşte ermiştir, 18 yaşını bi
tirmiştir, ben para vermiyorum» dedi, Anayasa
da da bu imkânlar ona yeriliyor. Nasıl alacağız1? 
«Vermiyorum» der, alamazsınız; ortada velisi 
yok. Bir problem çıkıyor ortaya. Nasıl alacağız? 

Bu bakımdan, getirilen konu biraz soyut kal
mış, esaslara dayanmamış gözükmektedir. Bu
nu değerlendirmek gerekiyor. Gerçi, Sayın Ba
kanın belirttikleri gibi, hani arkadaşım söyledi, 
Sayın Bakan da «Bu bir parti propagandaları, 
seçim propagandaları olarak başlayabilir, baş
lamıştır» diyor, ben bunların her ikisine de ka
tılmıyorum. Gazete yazabilir, ama gerçekten bir 
yönetmelik hazırlanmadan, uygulamaya kon
maz. Anayasaya göre bir yönetmelik altı ay için
de hazırlanır; fakat bizde de hiç bir yönetme
lik maalesef altı ay içinde hazırlanıp yürürlü
ğe konmamıştır, konulanı da görmedik. Yalnız 
Millî Eğitim Bakanlığında değil, diğerlerinde 
de aylar geçmiştir, yıllar geçmiştir yönetmelik 
yapılmamıştır. Maalesef bu personel meselesin
de de bunları gördük. Bu sebeple pek yetişece
ğe benzemiyor. O bakımdan da bu sene belki 
uygulanmayacaktır, gazetelerin yazdığı doğru 
çıkacaktır. 

Son günlerde bilhassa gelişmiş ülkelerde 
- bilmem bunu tetkik ettiler mi, Sayın Bakan ve 
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı - zengin ve ge
lişmiş demokratik ülkelerde paralı öğretimden 
parasız öğretime dönüş başlamıştır, hem de bü
yük çapta başlamıştır. Amerika'da başlamıştır, 
Fransa'da başlamıştır, İngiltere'de başlamıştır; 
inceleyiniz. Bakınız üniversite dünyada, en gü
zel İngiltere'de çalışır; yani üniversitelerin ça
lışma şekillerini incelediğimiz zaman, en iyi 
üniversitenin çalışma şekli, köklü ve aynı za
manda modern çalışma şekli İngiltere'dedir. 
İtalya ona uymaya çalışır, Fransa ona göre ha
zırlıklarını yapmaya, başlamıştır. Şimdi bu dö
nüşler var iken, bizde paralı öğretime doğru git
me neden birden alevlenmiştir'? Bunun mahzur
ları doğacaktır. Doğacak mahzurları benim an
ladığım kadarı ile şudur; 

1. — Deminki verdiğim rakamlara göre fa
kir, yoksul aile çocukları okuyamıyordu, oku
yamadığı için de imkânlara doğru gelip yetişe-
miyordu, az sayıda yetişiyordu, yine az sayıda 
gelecek. Az sayıda gelince daha geniş, daha im-
kanlı bölgelerden; yani diğerleri kadar yoksul 
olmasa bile, yine dar gelirli ailelerin çocukları 
öbürüne üstün gelece, kültürlü yerde yetişen ço
cuklar da, onun daha üstünde imkânlara sahip 
olacak ve böylece bırakın sosyal adaleti, eği
timde fakir çocukları, kabiliyetli çocukları ko
rumayı ; fakirin, yoksulun aleyhine işleyen, yi
ne de çocuğunu şimdiye kadar okutabil enlerin 
lehine işleyen bir durum gelecek. Ayrıca para 
da bu orta tabakadan alınacak; yani maaşı 
olan, geliri belli olan kimselerden alınacak. Tüc
carlardan zenginlerden para alacağız diyoruz. 
Çok zenginler çocuklarını Türkiye'de pek okut
muyor, çoğu yabancı ülkelerde okutuyor. 

Ayrıca geçen sene maliyecilerin, Kızılay'da
ki mağazaların bütün defterlerini inceleyip de, 
kim zararda, kim kârda diye çıkarttıklarında 
(Hani bir bütçe vesilesi ile bi" -şeyler al ab m de
dik.) dörtte üçü zararda, kalan ikisinin birisi 
denk oluyor; yani demek ki dörtte biri kâr gös
termektedir defterlerinde. Nasıl para alınacak 
bunlardan? 

Şimdi bunlar o kadar karışık ve o kadar 
zor ki, işte bunların zorluğu karşısında er dişe 
duyuyoruz. Yoksa, hani paralı öğretimin fayda
lı olduğuna, şahsen inanıyorum; ama bu kadar 
noksanlıklar ve temelden gelen adaletsizlikler 
ve imkânsızlıkların yarattığı adaletsizliklere bir 
başkalarını eklemekle Türkiye'de fakir çocukla
rın okumasının imkânları kalkıyor. Benim dü
şüncem o ki, fakir yoksul aile çocukları ort ı 
halli kabiliyette de olsa parasız okumalıdır, 
Devlet onlara burs vererek, çeşitli imkânlar ya
ratarak okutmalıdır. Sosyal adaletin gereği de 
budur, eğitimde Anayasanın emrettiği fırsat 
eşitliği de budur; yani yoksul aile çocukları pa
rasız okumalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
MEHMET HAZER (Kars) — Hükümetten 

bir soru soracaktım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Çok muhterem arkadaşlar. 
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Ben bu maddeyi tamamen yerinde, adalete 
uygun ve iyi netice verecek bir madde olarak 
görüyorum. 

Bu kürsüde mütemadiyen «sosyal adalet, 
sosyal adalet.» sözleri söyleniyor, âdeta dilleri 
ve ağızları yıpratacak kadar «sosyal adalet» 
teranesi gidiyor. Peki bizim Devletimizin isle
me tarzı itibariyle kanunlarımız hep sosyal ada
letin zıddına mı çalışıyor? Bu kadar akıl, bu 
kadar izan sahibi kimseler muhal ile mi meşgul
ler"? Biz kanunları sosyal adaletin dışına mı iti
yoruz, götürüyoruz? Ama sanki tersini yapıyor
muş gibi, muayyen arkadaşlara bakıyorum, çı
kıyor kürsüye sosyal adalet, iniyor kürsüden 
sosyal adalet... Artık bu fazla oluyor ve hakika
ten - özür dilerim - bara bi^az da ganp geliyor 
Fazlaca, bu sosyal adaletten bahsetmesek de. 
tatbikatını yapsak daha samimî olacağız. 

Şu maddenin sosyal adalete uymayan neresi 
var? Ne diyor? Zenginlerden bu parayı alaca
ğım ve fukaraların lisansına, lisans sonrasına 
başarılı öğrencilere vereceğim; artanı da sosyal 
işler, kültür işleri, sportif faaliye+le-e verece
ğim diyor. Zenginden alarak, fukaravı beslene
ceğim diyor. Daha ne sövlesin bu madde ya
ni?.. Nasıl olsun da sosyal adalet konusunda sizi 
ikna etsin, sizin ruhunuza, sizin kafanıza işle
sin.. Bunun tersini yapsa, bilmiyorum. «Sosyal 
adalet» diyen arkadaşlar acaba onu mu kasde-
diyorlar? 

Muhterem arkadaşla ar; bir senatörün oğ
lundan, bir müsteşarın kızından alınmasın mı 3 
bin lira? Kimden alacak bu parayı Devlet? Niye 
bu beleşçiliği burada bu kürsüde, müdafaa eder 
durursunuz? Fen lisesinde 10 senedir zengin ta
lebelerden para almıyor, haberiniz var mı? Sür
tüşme oldu mu, fukara çocukları da bedava oku
yor orada, haberiniz var mı bundan? Gelmiş ço
cuk, imtihanı kazanmış, Devlet bedava yedirip 
içirip okutuyor, hattâ harehğmı veriyor, ayak
kabı, elbise veriyor. Haberiniz yok bundan, ge
lip burada bahsedip, duruyorsunuz. 

Yarın üniversitede de öyle olacak. Fukara 
çocukları imtihanı kazandığında gelecek orada 
okuyacak. Bu Devlet okutmasın da göreyim o 
zaman. Ben varım, sen varsın; gel ele o zaman 
sosyal adaletten bahset. Geç karşısına Hüküme
tin, vekilin, müsteşarın; yakasını tut, bu fukara 
çocuk imtihanı kazandığı halde, sen nasıl 3 bin 

lira için bu çocuğu dışarı itiyorsun de. Kanun 
Yiyle olduğu halde, niçin Devletin imkânlarını 
ve diğer zengin çocuklardan aldığın parayı bu 
fonda toplayıp da bu çocukları okutmuyorsun, 
diye o zaman gel vekilin yakasına yapış, o za
man Devleti, Hükümeti itham et. Ama, gel şu 
kadar güzel yapılmış bu maddeyi, hakikaten 
maksuduna götürecek bir maddeyi şöyledir, böy
ledir diye bir sürü lâflarla tenkit et. Çıkıyorlar 
«Sosyal adalet,» iniyorlar «Sosyal adalet..-» 

Muhterem arkadaşlar, eşitlik yokmuş. O ka
dar ileri gidiyorlar ki... Peki köylü çocuğunu, 
ayağında çarık vardır diye getirip üniversiteye 
mi koyacağım? Yani bunlar ne demek istiyor
lar sosyal adaletle? Köylerimizi mektep yapmak
tan mı kaçıyoruz; köylere, büyük kasabalara 
ortaokul götürmekten mi kaçıyoruz? Affedersi
niz, «Soluğu yetişen borazancı başı olur» deni
yor, yetişdbilirseniz üniversite kurun köye; 
ama gelip de burada sosyal adalet sosyal adalet.. 
Bıktık usandık şu sosyal adaletten., 

Muhterem arkadaşlar; zengin - fakir müca
delesine doğru gidiyor bakıyorum. Bâzı arka
daşlar, âdeta servete ve servet sahibine bir hu
sumet ilân eder gibi bir hava içindeler. Dilleri
nin altında bir bakla ıslatıp dışarıya çıkarıyor
lar. Biz bu memlekette servete düşman mı ola
lım? Servet sahibini karşımıza mı alalım? Yok
sa servet sahibinden kanunların tayin ettiği nis
pet ve ölçüde para mı alalım? Bu memleketin 
hizmetlerine iştirakçi olmalarını mı temin ede
lim? Mesele yumurtlayan tavuğu kesmek değil, 
onun yumurtasını biraz daha artırmanın yolunu 
bulmak ve cemiyete ondan öylece bir fayda te
min etmektir. Yetişmede eşitlik yok, binaena
leyh köylü çocukları imtihanı kazanamayacak... 
Ne yapalım yani, iltimasla onlara imtihan mı 
kazandıralım ? 

Bugün üniversiteye giren çocuklar, köylü 
çocuğu, kasabalı çocuğu, şehirli çocuğu, zengin 
çocuğu, fukara çocuğu diye ayrılıyor mu? Geli
yor, üstü kapalı kâğıt vererek imtihana giriyor, 
önceden hüviyeti belli olmadan okunacak imti
han kâğıdına ne yazarsa yazıyor, otomatik ma
kinelerle ne aldığı belli oluyor, ondan sonra ço
cuğun hüviyeti meydana çıkıyor. Bugün siz ken
di çocuğunuzun bunun dışında bir imtihana gi
rip kazanıp kazanmadığını temin edebiliyor mu
sunuz, edebilir misiniz? Gücünüz yeter mi? 
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Arkadaşlar, ben kendi çocuğum için Maa

rif Vekâletine gittim, çocuk kazandı mı kazan
madı mı diye birkaç sene evvel araştırdım ; «Biz 
de bilmiyoruz» dediler, «Test makinesinden çık
sın söyleyelim» dediler. Test makinesinden çı
kıncaya kadar kendilerinin de bilmediklerini 
söylediler, doğruydu. Hakikaten onlar da bilmi
yordu, ben de bilemezdim. İltimas bunun nere
sinde ! 

Sonra muhterem, arkadaşlar, bir de memur 
ayırımı yapılıyor. Ben buna da çok karşıyım. 
Sanki bu memlekette okuyacak bir memur ve 
memurun çocuğu var, başka kimse. yok. Memur
lar veremezmiş. Köylüden de veremeyecek var. 
Niye memuru burada mütemadiyen dile getirip 
duruyorsunuz? Memur veremezmiş... Veremezse 
veremez. Memur için iltimas mı yapacağım ben! 
Muayyen bir kaide vazedilir, o kaidenin içerisi
ne giren memur buz gibi verir, kim olursa olsun. 
Onun dışında kalan küçük maaşlı memur, orta 
dereceli memur elbette vermez; diğer fakir ço
cuklar misüllü o memur çocukları da bu fondan 
is+ifade etmek suretiyle tahsiline devam eder. 
Yeter ki o imtihanı kazanmış çalışkan bir talebe 
olsun, disiplinin içine girsin. 

Sonra bana kalırsa bunun bir faydası daha 
var; o faydası da şu : Çocuk ve çocuğu mektebe 
gönderen veli bir mesuliyet altına da girdiğini 
hisseder ve 3 bin lirayı veren babanın çocuğu, 
babam benim için. 3 bin lira verdi, ayrıca mah
cup olmayayım, şu imtihanlara biraz daha sıkı 
çalışayım, gireyim, dersleri ihmâl etmeyeyim 
düşüncesine girer. Bu da insan psikolojisi için
dedir. Müspet mütalâa etme bakımından haki
katen faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, ben gecenin bu saa
tinde daha fazla konuşmak istemiyorum. Yalnız 
size şunu söyleyeyim: Ben Maarif Vekili arka
daşlarla da konuştum; tabiî tatbikat mühim. 
Gönül isterdi ki, bu liselere de ortaokullara da 
teşmil edilsin. Bâzı arkadaşlar belki benim şu 
fikrime zıt fikir içindeler ve belki de içlerinden 
bunu biraz tuhaf karşılayanlar da olabilir; fa
kat ben size şunu söyleyeyim, kanunen Devletin 
ilkokul talebelerini bedava okutmak mecburiye
ti vardır, onun dışında bedava okutmak mecbu
riyeti hiçbir mektep için yoktur. 

Bugün bir pabucun 200 - 250 liraya olduğu, 
bir elbisenin 800 - 1 000 liraya çıktığı bir zaman-
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da birkaç yüz lira ile mektebin masrafına orta
okul ve lise talebelerini de iştirak ettirmekte 
fayda mülâhaza ederim. Bu paraların bir fonda 
toplanıp fakir çocuklara, yoksul çocuklara sar-
fedilmesi; mektebin Devlet tarafından temin edi
lemeyen ihtiyaçlarının bu fondan temin edilme
si bir dersane yerine iki dersane, bir lâboratu-
var yerine iki lâboratuvar yaptırılması; sınıfta 
talebe adedini asgariye indirmek suretiyle bü
yük sınıfların kalabalık sınıfların talebe hoca
yı, hoca talebeyi tanır vaziyete gelecek şekilde 
rakamının indirilmesi ve. böylece çocuğun daha 
iyi yetiştirilmesi mümkün olur. Hattâ 2 bin lira 
alan hocaya bin lira da bu fondan vermek sure
tiyle fııll - time yaptırıp saibahtan akşama ka
dar mektebe bağlamak ve hoca dersten çıktık
tan sonra mütalâa, mütalâadan sonra tatbikata 
girmesi ve böylece, sabahtan akşama kadar ço
cukla meşgul olması suretiyle «Liselerden boş 
talebe çıkarıyoruz, üniversitelere boş kafalar 
gidiyor» sözlerini ve tenkitlerini de ortadan 
kaldırmalıyız. Hakikaten liselerde talebeleri iyi 
yetiştirmek için de zenginlerden, varlıklılardan 
para alıp bunu bir fonda toplayarak, böyle müs
mir bir şekilde kullanılması suretiyle ortaokul 
ve lise talebelerinin de iyi yetişeceğine kani
im. 

Bugün olmasa bile muhterem arkadaşlar, 
yarın olacaktır. Bugün karşımıza çıkıp «Asker
likte bedel usulüne karşıyız» diyenlerin yarın as
kerlikte bedel usulünü kabul etmek mecburiye
tinde kalacakları gibi, bugün ortaokul ve l'ise 
talebelerine az da olsa verdirtilecek bir paraya; 
«Ne lüzum var, fakir ailelere yük oluyor» sözü 
ile karşımıza çıkanların yarın yine bu parayı 
bulup, verip böyle bir tatbikata gitmek mecbu
riyetleri vardır, olacaktır. Zira ben buraya gel
diğimde 3 milyarı, 4 milyarı geçmeyen askerî 
bütçe bugün 20 milyara çıktı, 1, 5 '- 2 milyar li
ra civarındaki .Maarif bütçesi bugün 10 milyara 
çıktı ve bu Devlet ne askerî gücü, ne de maarif 
ordusunu daha fazla besleyecek kudrette değil
dir. Milletten aldığımız paraları da. şunun veya 
bunun oğlunun, kızının okuması için veya hay
laz talebelerin vakit geçirmesi için harcamaya
lım. Köylüyü kayıran, kasabalıyı düşünen ar
kadaşlarım biraz da onun elektriğini, suyunu, 
başka şeylerini düşünsünler. Ona medenî im
kânları getirmek için onlardan alıp Devlet büt
çesinde topladığımız paraları biraz daha bu 
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yönde değil de başka yönlere sarfetmek suretiy
le asıl sosyal adaleti orada arasınlar. Burada 
mütemadiyen bir slogan içerisinde, sanki onları 
kayırıyornıuşcasına bir yatırım konuşmasına 
gitmesinler. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Bitiriyorum efendim. 
Devletimizin gücü fazla değildir arkadaşlar. 

Çok az olarak toplanan paranın daha müsmir 
yerlere gitmesine biz hizmet etmekle mükelle
fiz. 

Efendim, bu 58 nci sayfada son fıkradan bir 
evvelki fıkrada «Üniversiteler tarafından, öğre
tim, eğitim ve araştırma maksadıyle ithal edi
len veya bağış yoluyle gelen makine alet ve ci
hazlarla ecza ve malzeme» diyor. 

Burada benim aklıma kitapta geldi, onu ni
ye yazmışlar anlayamadım. Maddenin altını üs
tünü diğer fıkralarını okudum; kitabı unutmuş
lar mı yoksa lüzum mu hissedilmemiş; her hal
de yazılsa daha iyi olurdu. Çünkü, kitap da bi
liyorsunuz okumanın başlıca mühim unsurların
dan biridir, yani bedava gelecek veya harç ve 
resme tâbi olmayacak üniversite gereçlerinden-
dir. Ona Hükümet olarak ne diyecekler bilmiyo
rum.. 

Sayın Başkan izin verirseniz konuşmamı bir 
cümle ile bağlamak istiyorum. 

Şu maddenin iyi niyetle hazırlandığını, bu 
maddenin çok iyi neticeler vereceğine inanıyo
rum, güveniyorum; fakat bununla beraber bu
nu tatbik edecek hükümetlere ve o hükümetlerin 
maarif vekillerine büyük sorumluluk düşmek
tedir. Dürüst tatbikatla, doğru tatbikatla, yerin
de tatbikatla söylenenlerin bir endişeden iba
ret olduğunu ve tenkitlerin yerinde olmadığını 
tatbikatla ortaya koymaları gerekmektedir. Bu 
da çok dikkatli olmaya bağlıdır. Belki bunun 
tatbikatında ufak tefek sürtüşmeler dibayette 
olacaktır... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, rica 
edeceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiyor Sayın Başkanım. 

Ama sonunda mutlaka iyi netice alınacaktır. 
Bundan eminim. Hayırlı olsun. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başka

nını bir hususu zabıtlara geçsin diye söylüyo
rum. 

73 ncü maddenin birinci fıkrası biraz açık 
olmayan ifadelerle doludur. 6 ncı maddenin (f) 
fıkrasına göre; «.öğrencilerden alınacak ücret 
ve harçlar yıllık 3 bin lirayı geçmemek üzere 
her üniversitede kurulacak öğrenci fonuna ya
tırılır» deniyor. 

Bu 3 bin lirayı geçim emek üzene tespit ©di
len ücret tek rakam mı olacak, yoksa dengeli 
bir surette birkaç rakama mı dayanacak? Yani, 
burada tavan 3 bin; ama 2 bin, 1 500' filân olur
sa münakaşaların bir kısmı kesilir zannediyo
rum. 

Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — iSayın Başkanım, 
arz etmiştim, 6 ncı maddenin (f) fıkrasına atıf 
yapıyor. 

«f) Yüksek öğretim kurumlarının öğrenci
lerin den alınacak ücret ve harçlar konusunda 
gerekli -esasları tespit etmek ve denkliği sağla
mak.» 

Sayın Hazeriıı ifade ettiği husus bu esasla
ra aittir. YÖK bunu tespit edecektir, 3 bin ra
kamı bir tavandır. Belki başka çeşitli fakülte
ler için ayrı ayrı miktarlar tespit edilecektir; 
ama bunu YÖK bilecektir bunu şimdiden bizim 
bilmemiz mümkün değildir. Yalnız, tatbikatta 
bu çeşitli rakamlar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Biz, kullandığımız kelimeleri bilerek ve mâ

nasını anlayarak kullanırız, orta ve liselerde, 
geri kalmış bölgelerde eğitimde olanak eşitliği
ni, fırsat eşitliğini, sosyal '.adaleti sağlayama
dan paralı eğitime gitmenin mahzurlarından 
bahsederken nedense Anayasamızda yer alan, 
kalkınma plânlarımızda çok geçen «sosyal ada
let» ibaresini ifade etmemden arkadaşlarımızın 
bu kadar gocunması, bu kadar rahatsız olması 
gerçekten dikkatimi çekti. Gerçi bir zamanlar bu 
arkadaşlarımız bu kelimeyi ağızlarına almak
tan da korkarlardı, söyleye söyleye rahatça 
söylemeyi öğrettik; ama şimdi de burada fazla 
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söyleniyor diye rahatsız olmaya başladılar. Bu
nu söylerken mânasını ortaya koyarak söylüyo
ruz. Diyoruz ki, geri kalmış bölgeler var; ilk
okul, ortaokul ve liseler var; bu lisede öğret
men noksan, .ders aracı yok, okul yapısı müsait 
değil; çocuğunu okuttuğu zaman ders araç. ve 
gerecini sağlayacak imkân ailede yok. Bu im
kânsızlık içerisinde çocuk yetişiyor. Daha iyi 
imkânlar içerisinde yetişen çocuğa göre daha 
zayıf yetişiyor. 

Öyle ise diyoruz; sosyal adalet, ekonomik 
adalet temelden bozuk, yani köyden, fakirden 
bozuk. Bunu biz orada düzeltmeden gelirsek 
netice alamayız, bir. 

İkincisi; rakam veriyoruz. Diyoruz ki, köy
de okuyan çocukların yüzde 10'u ancak yük
sek öğretinle intikal ediyor. Şimdi, ilkokula de
vam eden çocuklarımızın 2/3'i köyde; meselâ, 
6 'milyon çocuk okuyorsa ilkokulda, 4 milyonu 
köyde okuyor. Şimdi 4 milyon çocuk .içerisinden 
% 10'u orta öğretimleri bitiriyor ve üniversite
ye geliyor. Biz 'de diyoruz ki, buralardan oku
yup gelen çocuklar üniversitelere gelirken nok
san bilgilerle geldikleri için (Üniversite profe
sörleri, hocaları, öğretim üyeleri söylüyorlar) 
çocuk kazansa, da, üniversiteye gelse de o nok
sanlıklarının acısını çekiyor. Tcimdde bir ada
letsizlik var. Bunları sğalamada'iı geldikleri za
man bu paralı eğitimden en fakir aile çocukla
rının nispet itibariyle faydalanmaları çok az 
oluyor. Bunu kabul etmek lâzım. 

'Sonra, bizim bugün savunduğumuz servet 
düşmanlığı değil, bilâkis servetin yanında ol
mamızdır. Diyoruz ki, bırakın paralılardan pa
ra almayı, ancak temeldeki bu adaletsizliği 
sağladıktan sonra herkesten alınsın. Şahsen bu
nu istiyorum. Hattâ Sayın Kalpaklı o ğlu'nun 
bahsettiği bir husus var. O da, bu paralı siste
min orta okul ve liselere de konması meselesi
dir. Okullarda kayıtlar yapılırken bir şeyler 
almıyordu. Şimdi bunu Millî Eğitim Bakanlığı 
kaldırmıştır. Ben de bâzı okullarda bunların 
başkanlıklarını yaptım. Meselâ, Bahçelievler 
Deneme Lisesinde velilerden topladığımız para 
ile (160 bin lira civarındaydı) okulu yeni baş
tan onardık ve bir yılın içerisinde: 40 bin lira
mın üzerinde ders aracı aldık; ama Millî Eğitim 
Bakanlığı şimdi bunları kaldırdı, geçen sene
den beri bu sistem yok; ortaöğretimde yok, 
öbür tarafı paralı yapıyoruz. 
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Aslında biz servetin yanındayız, serveti ko
ruyoruz; ama servetin Millet hayrına kullanıl
masına da iştirak ediyoruz. Aslında bu madde
deki hükme de iştirak ediyoruz; ama iyi de-
ğerlendirilemeyeceğinden, yani temelde olan bu 
adaletsizliğin yukarıda daha da büyüyeceğin
den korkuyoruz. Nispet itibariyle daha iyi ye
tişmiş orta. halli aile çocukları ve iyi imkânlar 
içinden gelen çocuklar daha çok imkânlara ka
vuşacağı nedeni ile fakir çocuğun yine de oku
mayacağı endişesi içinde olduğumuz için bunun 
yanındayız. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bu madde, üle 
gelen paralı eğitimin ge irilisin de noksanlıklar 
var. Buraya, şöyle bir kayıt getirilip, 'gerçekten 
fakir, yoksul aile çocuklarından (üstün başarılı 
olmayabilir, orta başarılıdır) harç .alınmayacak, 
kaydiye alınmayacak dense, hiç itirazımız olma
yacak. Zaten fakir çocuklar % 10 nispetinde 
geliyor, haydi diğer orta halli aile çocukları 
ile bu % 15 - 20 olsun. Vereceğimiz de zaten bu 
kadar olur, diğerleri zaten okutuyor. Bunlar 
parasız olur dersek, buradan 'alınan paraları da 
onlara vermiş oluruz. Bu kaydı getirmiyoruz, 
Sayın Bakan buraya yanaşmıyorlar; «fa'.kir adil© 
çocukları için parasız olur» dersek bir eşitsiz
lik olur, diyorlar. Bilâkis, eşitliiik olur, denk
lik olur inancındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
73 ncü madde ile ilgili müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
ruz. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde ile ilgili önergeler var, aykırılık de
recelerine göre takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Üniversiteler kanunu taısarısının 73 neü 

maddesinde geçen «3 000 lirayı geçmemek üze
re her üniversitede kurulacak öğrenci fonuna 
yatırılır» cümlesinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katili- I 
yorlar mı efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üniversiteler kanun tasarısının 73 neü mad
desinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

'Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 73. — Kanunun 6 neı maddesinin 
(f) fıkrasına göre alınacak harçların tutarı 
senatolarca kararlaştırılır.. Yüksek öğretim pa
ralı değildir. Öğrencilerden hiçbir şekilde para 
alınamaz. Harçlar, öğrencilere düşük fiyatlarla 
kitap ve teksir sağlanması amaçları işinde kul
lanılır. Yoksul öğrencilerden harç ve kaydiye 
ücreti alınmaz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yorlar mı efendimi. I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire komisj^on ve Hükümet 
katılmıyorlar. Takririn dikkate alınması huşu- | 
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
281 Sıra Sayılı Üniversiteler kanun tasarısı- J 

nm madde 73'ün başına aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

Madde 73. — Türk üniversiteleri «Üretim 
üniversiteleri» haline getirildikten sonra kanu
nun 6 neı... 

BAŞKAN — Ondan sonraki kısım ise, ka
nun metninde yazılı olan kısımdır. I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Takrire Hükümet ve komisyon katılıyorlar 
mı efendim?... 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Döner sermaye : 
Madde 74. — Üniversitelerde ve bunlara 

bağlı kuruluş ve birimlerde; yetkili organın 
teklifi ve Yüksek öğretim. Kurulunun onayı ile 
döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verile
cek sermayenin miktarı kendi kanunlarında ve
ya bütçe kanunlarında gösterilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alan
ları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili idarî iş
lemlerin yürütülmesi esasları ve muhasebe usul
leri, Maliye Bakanlığının olumlu mütalâası alın
mak suretiyle hazırlanacak yönetmelikte belir
tilir. 

Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 
sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi de
ğildir. Ancak malî yılın bitiminden itibaren 
dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri 
ile, bütün gelir ve gider belgeleri denetim için 
'Sayıştaya ve birer örneği de aynı süre içinde 
Maliye Bakanlığına verilir. 

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

Özlük hakları : 
Madde 75. — Üniversite öğretim üyesi ve 

yardımcılarının özlük haklan konusunda bu ka
nunda belirtilmeyen hususlar Üniversite Per
sonel Kanununda düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

Üniversiteye dönüş : 
Madde 76. — Üniversite öğretim üyesi veya 

yardımcısı iken Bakanlar Kurulu üyeliğine, 
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Cumîhuriyet Senatosu üyeliğine veya milletve
killi seçilerek üniversiteden ayrılanlar dışarıda 
ıgeçjirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna 
göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro ve 
meslek unvan ve sıfatlarını kazanma, ile ilgili 
hükümler saklı kalmak şartıyle bu kanun hü
kümlerine göre üniversiteye dönebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Oylama ve kararların açıklanması : 
Madde 77. — Bu kanunda sözü geçen jüri 

ve kurullarla, fakülte ve üniversite kurullarında 
ve senatoda her üye oyunu kabul veya ret yo
lunda vermekle ödevlidir. Çekinser oy ret sa
yılır. Kanunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde 
öngörülen seçimler ve tayin kararları gizli oyla 
yapılır. 

Fakülte kurulunda nisabın hesaplanmasında 
yurt dışında görevlendirilmiş bulunanlar sayıya 
katılamazlar. 

Organların kararlarını yalnız rektör veya 
'dekanlar ile yetki verecekleri kimseler açıkla
yabilirler. Organlarda yapılan konuşmaları, 
alınan kararları, özel bir maksada dayalı olsun 
veya olmasın organ dışına sızdırılarak veya ya
yarak, organ üyeleri lehinde veya aleyhinde 
davranışlara yol açtığı anlaşılan üyeler hak
kında disiplin cezası uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bili edilmiştir. 

Madde 78. — Üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcıları siyasî partilere üye olamazlar. 

Bu kanunun yayımlandığı tarihte siyasî 
partilerde görevi devam eden öğretim üye ve 
yardımcılarının partilerinden bir hafta içinde 
istifa etmedikleri takdirde üniversitedeki gö
revleri sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet (Senatosu Sayın Başkanlığına 
Üniversite kanun tasarısının 78 nci madde

sinin aşağıda önerilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif öderim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 
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Madde 78. — Üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcıları siyasî partilere üye olamazlar. Bu 
kanun yayımlandığı tarihte siyasî partilerde 
görevli olan öğretim üye ve yardımcılarının 
bir ay içinde istifa etmemiş olanları üniversite
lerdeki görevlerinden ayrılmış sayılırlar. An
cak, partilere üye olmadan danışma, ihtisas ku
rullarında görev alabilirler. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendimi 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. CENAP 
ECE (Aydın) —Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Önergenin dik-
kaıte alınmasını oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Protokol işleri : 
Madde 79. —• Üniversite profesörlerine her 

türlü protokol işlerinde, Yargıtay üyelerine, 
rektörlere, Yargıtay Başkanına, dekanlara, 
daire başkanlarına eşit portokol ve ilgili işlem
ler uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Siciller : 
Madde 80. — Ünievrsiteler ve fakültelerle 

bunlara bağlı kurumlarda görev alanların si
cilleri, üniversite özlük işleri müdürlüklerinde 
tutulur. Bunların bütün özlük işleri genel hü
kümlere göre üniversitelerce yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İzinler : 
Madde 81. — Üniversite öğretim üyeleriyle 

yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Dev
let Memurları Kanununun genel hükümlerine 
bağlıdır. 

Rektör, iznini senatodan alır ve Millî Eğitim 
Bakanının bilgilerine sunar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 
Madde 82. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka

nunu ile bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanun ile bunu değiştiren 336, 535, 
871 ve 1650 sayılı kanunların, 6990 sayılı Ata
türk Üniversitesi Kanunu ile bunu değiştiren 
336, 535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1587 sayılı 
kanunların hükümleri saklıdır. 6594 ve 6990 sa
yılı kanunlarla ek ve tadillerinde bahsedilen 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve ta-
dillerindeki hükümler yerine bu kanun hüküm
leri uygulanır. 892 sayılı Hacet epe Üniversitesi 
kurulması hakkındaki Kanunun işbu kanuna 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 83. — 7307 sayılı Kanunla kurulan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kanunî hü
kümleri saklıdır. Bu kanunun 46 ncı maddesin
de sözü edilen öğretim üyesi yardımı Orta Do
ğu Teknik üniversitesinin yetkili organlarınca 
yürütülür. 

1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üni
versitesi bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç üç yıl içerisinde işbu kanun hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok.. Bir önerge var, takdim edi

yorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
üniversiteler kanun tasarısının 83 ncü mad

desinin 1 nci, 2 nci fıkralarının birleştirilerek 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesinii saygiyle öne
ririm. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Madde 83. — 7307 sayılı Kanuna göre ku
rulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 1487 
sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi 
ile Atatürk ve Karadeniz Teknik Ünversitesi-
nin bu kanun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 3 yıl içerisinde bu kanun hükümlerine 
göre düzenlenir ve işletilebilirler. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendim?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI 1. CENAP 
EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlaır. Önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edüımemiş-
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza -arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Geçici Madde 1. —- Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce çeşitli kanunlarla kazanılmış 
akademik unvanlar saklıdır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
asistan kadrosunda eylemsiz doçent olarak gö
rev ifa. edenler bu kanunun 22 nci maddesi hü
kümlerine, doçent kadrosundaki kadrosuz pro
fesörler de bu kanunun 24 ncü maddesi hüküm
lerine tabi olurlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girm'esinden önce 
7307 sayılı Kanun uyarınca Orta -Doğu Teknik 
Üniversitesinde kazanılmış asosye profesörlük 
.(Doçentlik) ve profesörlük unvanları, bu ka
nuna göre verilecek üniversite doçentliği ve 
ürıiversit e profesörlüğü unvanla riyle eşdeğer
lidir. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde de 
üniversite doçentliği ve üniversite profesörlüğü 
unvanları bu kanunda öngörülen esaslara uy
gun olarak kazanılır. 

BAŞKAN — Saym Artukmaç, buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu geçici 1 nci m<addenin 3 ncü fıkrası Or

ta - Doğu Teknik Üniversitesini ve bu üniversite
nin öğretim üyelerini ilgilendirmektedir, maru
zatım da bu öğretim üyelerinin kariyere ne şe
kilde alınmakta olduğu merkezindedir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde doçentlik 
imtihanının bu konudaki yönetmelik esasları
na uygun olarak yapılması gerekmektedir. Yö
netmeliğe göne, asosye profesör, yani şimdiki 
adiyle doçent olabilmek için ilgili şahsın bir 
tez hazırlayarak İm tezi rektörlüğe sunması, 
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rektörtüğün bir jüri tespit ve tâyin •etmesi, jü
rinin tezi incelemesi ve bir karara varması ge
rekmektedir. Eğer sınavda başarı gösterımlemiş-
se bn şahsın, tezinin reddi tarihinden itibaren 
bir sene sonra tekrar imtihana girmesi şarttır., 

Durum böyle o'lduğıı halde şu anda müzake
resini yapmakta okluğumuz üniversiteler ka
nun tasarısının 20 nci maddesinde -sınav için 
ıtespit ©dillen çeşitli barajlardan sınava, girmek 
liısiteyen kişiyi kurtarmak için Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesince .alelacele doçentlik imtiha
nı açılmış ve bâzı kimselere İm ayın başında 
doçentlik unvanı verilmiştir. Böylelikle geçici 
1 nci maddenin üçüncü fıkrasından yararlan
manın yolu sağlanmıştır. Ancak bu imtihan, yu
karıda bahsettiğim yönetmelik esaslarına, uy
gun olarak yapılmamış ve doçent olamayacak 
kişilere doçentlik unvanı verilmiştir. 

Örneğin adını burada zikretmeyi yersiz 
bulduğum bir tez ile yine adını burada zikret
meyi yersiz bulduğum bir muhterem zat smaA â 
girmiştir. Bu zat bundan önce 2 defa sınava 
girmiş ve başarı gösterememiştir. Başarı göste
remediği son sınava ait tezi 10 Temmuz 1972 ta
rihinde jüri tarafından reddedilmiştir. Halbuki 
yönetmelik hükümlerine göre İm ret tarihinden 
1 yıl geçmedikçe sınava girilmemesi şarttır: 
dikkatinizi çekiyorum; 10 Temmuz 1972'den iti
baren 1 senenin geçmiş olması lâzımdır. 

Bu zatın üçüncü tezi 7 Haziran 1973 tari
hinde kabule şayan görülmüş r<e sınavı kazan
dığı açıklanmıştır. Bu duruma göre 1 yıl bek-
lemıe süresi gözönünde tutulmamıştır. Çünkü bu 
süre 10 Temmuz 1973'te dolacaktır. 

Diğer taraftan, jüri yönetmelik hükümleri
ne 'aykırı olarak teşkil olunmuştur. Sınava gi
ren şahsın profesör olan kardeşinin eniri altın
da bulunan ve dolayısıyle tarafsızlığından şüp
he 'edilmesi gereken bir şahıs jüri üyesi olarak 
seçilmiştir. Formalitesinin normal olarak te
kemmül etmesi gerekli iken, sınavı kaptı - kaç
tı 'kabulünden bir hafta gibi çok kısa bir süre 
içerisinde yapılmış ve böylelikle müzakere et-
ımıökte olduğumuz kanunun 20 nci maddesin
de belirtilen kayıt ve şartlardan kurtulmanın 
yolu bulunmuştur. 

Netice olarak, .mevzuat hükümleri açıkça ih
lâl edilmiştir, eğer tâbiri caizse, kanun kaçak
çılığı yapılmıştır. 

.Muhterem arkadaşlarım; hukuka ve mevzu
ata saygılı olması lâzımgelen bir üniversite ida
resinin bu davranışını tasvip mümkün değildir. 
Kanunsuzluk ve haksız iktisap ortadadır. Bu 
durumun, o sınavda kazandırılmış olan kişile
rin emsalleri arasında süresiz bir şekilde dedi
kodu mevzuu da olacağı muhakkaktır. Bu hak
sızlığı giderilmek ve çeşitli dedikoduları önle
mek ıııaksadıyle müzakere etmekte olduğumuz 
geçici 1 nci maddenin üçüncü fıkrasının madde 
metninden çıkarılmasını Yüce Heyetinize arz 
ve teklif etmiş bulunuyorum; takdir sizlerin
dir. Bu vesile ile kanunsuz bir durumu Hükü
mete .arz ve ihbar da etmiş oluyorum. 

Saygılar sunarım. 
BASKAX — Millî Eğitim Bakam Sayın Or

han. Dengiz, buyurunuz. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
sayın arkadaşlarım; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesine, ait geçici 
1 nci maddedeki hükümden kanun çıkmadan 
evvel faydalanmak suretiyle üniversite bünyesi 
içerisinde bâzı enteresan olayların cereyan et
miş olduğunu ifade eden Sayın Artukmaç'a te
şekkür 'ederim. 

Üniversitenin bir Mütevelli Heyeti vardır 
ve bu Mütevelli Heyetinin kontrolü altında 
veya onayı ile bu meselelerin cereyan etmesi 
ieabeder; ama bu, Bakanlığımızın, emrinde ve 
bütçesinin içinde bulunan bir ünivcrsitemizdîr. 
Sayın Artukmaç'ın buradaki beyanını şüphesiz 
gayet ciddî telâkki ederek lâzımı gelen hassasi
yet içerisinde ve süratle öğrenmek ve bunun 
önüne geçmek kararında olduğumu beyan et
mek isterim. 

Bu münasebetle üniversitenin diğer öğretim 
üyelerinin bu kanunla kazanmış olan hakları
nın, bu -misal neticesinde de önlenmemesini te
menni ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Önergeler var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Sözlü olarak belirttiğim nedenler dolayısı 
ile 281 sıra sayılı kanun tasarısı geçici 1 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
:Sadık Artukmae 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI î. CENAP 

EGE (Aydın)- — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet vte Komisyon katıl

mıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
larz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul (edilmemiştir. 

Başka bir önerge var, takdim ediyorum, 
Cumhuriyet 'Senatosu Yüksek Başkanlığına. 

Üniversite kanun tasarısının geçici 1 nei 
maddesinin aşağıda önerilen şekilde değiştiril -
«resini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öz t ürk 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce 4936 Ve 115 sayılı Kanunlar 
uyarında kazanılmış akademik unvanlar saklı
dır. 

Bu kanun yürürlüğe girdiğinde asistan kad
rosunda, eylemsiz doçent olarak görev ifa eden
ler, bu kanunun 22 nci maddesi doçent kadro
sunda .kadrosuz profesör olarak görev ifa eden
ler bu ^kanunun 2-1 ııeü maddesi gereğince uy-
sgun kadrolara atanırlar*. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
7307 sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde kazanılmış Asosye profesörlük 
(doçentlik) ve profesörlük unvanlarının üni
versite doçentliği ve üniversite profesörlüğü 
unvanlarıyle eşdeğer sayılabilmesi. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin iıı-
ıtibakları ilgili bölümlere tabidir. 

Bu ıkanunun yürürlüğe girmesinden önce 
doktor unvanını kazanmış tıpta uzmanlık yet
kisi almış olup da. doçentlik sınavını vermemiş 
asistanlar üç yıllık ek bir süreden yar arlanır
lar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden asistan 
kadrosunda eylemsiz doçent olarak görev ifa 
edenler, kanunun yayımı tarihinden itibaren üç 
yııl daha göreve devam 'edebilirler. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon kat ıl
ımıyor mu efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN DEN
GİZ (Uş.ak Milletvekili) — Kakılmıyoruz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ CENAP 
EGE (Aydın) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu .kanun yürürlüğe gir

diği tarihte üniversite öğrencisi bulunanlara, 
üniversite yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hüküm
leri saldı kalmak üzere, bu kanunun 54 ncü 
maddesinde öngörülen süre iki yıl ilâve edile
rek uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği /tarihte görevde bulunan rektörler 82 nci 
madde ile yürürlükten kaldırılan kanunlara gö
re hesaplanan görev sürelerini takibeden Hazi
ran ayma kadar görevlerine devam ederler. 

Dekanların, yürürlükten kaldırılan kanunla
ra göre sürelerini tamamladıktan sonra görev
leri sona erer. 

Retkör ve dekan yardımcılarının seçimleriy
le yönetim kurullarının bu kanuna göre eksik 
kalan üyelerinin seçimleri bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır. 

Senato üyelerinin seçimleri, 82 nci ınıa.dde 
ile yürürlükten kaldırılan kanunlara göre he
saplanan süre sonunda yapılır. 

Bu madde gereğince süresi biten rektör ve 
dekanlar, eski hizmet dönemleri hesaba katıl
madan yeniden iki d ön om için aday olabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
<bul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 4. — Yüksek öğretim Kuru

luna ve Üniversitelerarası Kurula üye seçimi, 
iş bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir 
ay içinde yapılır. 

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri se
çilinceye kadar bu görevi Ankana Üniversitesi 
Genel Sekreteri yapar. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ©(Bilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 5. •— Bu kanunun öngördüğü 

ıtüzük ve yönetmelikler ile bu kanunun hüküm
lerine uymayan tüzük ve yönetmelii'kler, bu ka
nunun yayımı tarihinden başlayarak en gee 
aüıtı ay içinde yeniden düzenlenir. 

Mevcut döner sermaye yönetmeliklerinin ise 
uygulanmasına üç yıl daha devam olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ırum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul «edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi oıkuituyorum. 
Geçici Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte üniversite dışında resmî çalışma 
saatleri içinde işleri olan öğreıtiım üyeleri ik:' 
yıl içinde bu işleri tasfiye etmek zorundadır
lar. Bu müddet içinde üniversitedeki yönetim 
görevleri devam eder. Bu süre sonunda işlerini 
tasfiye etmemiş olanlar üniversiteden ayrılmış 
sayılırlar. 

< Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniver-
ısite dışında işleri odan üyelerinden isteyenler 
iki yıllık süre içinde beilli çalışma saatlerinde 
haftada on saati aşmamak üzere, üniversite taz
minatı almamak ve üniversditedeki görevlerini 
(aksatmamak şartıyle bu işlerini görebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
<buî «edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 7. — Bu kanuna göre ensti

tü, bölüm veya kürsülerin yönetim ve çalışma
ları senatolarca kararl aştırılacak esaslara göre 
düzenleninceye 'kadar mevcut kürsü profesör
leri, bölüm ve enstitü yönetici eri yönetmelik
lerindeki süre sonuna kadar, yönetmeliklerinde 
ıbir hüküm yoksa bu kanunda yazılı süre ile gö
revlerine devaım ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
»bul ediPımiştir. 

Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 8. •— Üniversite öğretim üye 

•ve öğretim yardımcılarının aylık, ücret ve ödQ-
nek^eri hakkında bu kanunun 75 nci maddery-
l'e öngörülen üniversite personel kanunu yürür

lüğe konuluncaya kadar, bu konudaki hüküm
lerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
•um. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
'ml' «edilmiştir. 

Geçici 9 ncu maddeyi okutuyorum.. 
Geçici Madde 9. — Bu kanunun 33 ncü ve 

~>8 nci maddeleri hükümleri, bu maddelerde ön
görülen seçim yönetmelikleri yürürlüğe konul
duktan sonra Üniversitelerarası Kurulun ayrı
ca kararlaştıracağı tarihte uygulanmaya başla
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
'luT e<ffimişti'r. 

Geçici 10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 10. — Bu kanunun yürürlü

ce girdiği tarihten önce üniversite doçenti oPJan 
ve fiilen üniversitede eylemli doçenjt olarak ça
lışanlar, üniversite profesörlüğü için 23 ncü 
maddedeki şartı haiz iseler, kadroya bağlı ol
maksızın üniversite profesörlüğü nuvanını alır
lar. 

Bu gibi profesörler maaşlarını doçentlik 
kadrosundan almakla beraber, profesörlük kad
rosundan maaş alan üniversite profesörlerinin 
bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. 

Bu maddeye göre doçent ve profesör olan
lar bulundukları üniversitede kadro fazlası ise
ler ihtiyacı bulunan diğer üniversitelerde gö
revlendirilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etımey enler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 11 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 11. — Kanunun yürürlüce gir

diği tarihte üniversite ve buna bağlı öğretim 
kurumlarında öğrenci bulunanlar mezun olun
caya kadar ücret ve harçlar bakımından eski 
statüye tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 12 nci maddeyi okultuyorurm 
Geçici Madde 12. — Bu kanunun yayımı ta

rihinde herhangi bir fakültedeki boş bir kadro
ya müracaat etmiş olup da seçim işlemleri te
kemmül etmiş bulunan üniversite 'öğretim üye
lerinin tâyin işlemleri 4936 sayılı Kanunu de-

- 367 -
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ğiştiren 115 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyla>rııııza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul 'Ctımıeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

84 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 

Madde 84. — Bu kanun yayımı 'tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza iarz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etim ey enler... Ka
bul edilmiştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme 

Madde 85. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

32 nci maddede «Uzman öğrenci» kelimele
ri geçmektedir. Bu kelimenin asistanlık anla
mına geldiği anlaşılmaktadır. 

Hakikaten böyle olup olmadığının İçtüzü
ğün 77 nci maddesi uyarınca tespit ve tescil 
edilmesi lâzımdır. Bunun'için tekriri müzake
re talebinde ''bulunuyorum. 

Saygı! arımla. 
Burdur 

Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN —• Tüzüğümüzün 77 nci madde-
sine güre teklif sahibi önce teklifini izah eder, 
sonra Komisyon ve Hükümet dinlendikten son-
ra oya vazedilir. 

Sayın Kmaytürk, buyurunuz izahatınızı ve
riniz efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Üniversite Reformu kanunu tasarısının 29 
dan 33 ncü maddeye kadar olan bölümü, geç
mişteki -asistanların durumunu kapsamaktadır. 
Bilhassa 32 nci maddede bulunan «Doktora ve 
t ıpta uzmanlık öğrenciliği» ibaresi Üniversite 
Personel Kanununda yoktur. Buradaki murâd 
asistanlıktır. Nitekim 32 noi maddenin 5 nci 
satırında «Üniversite senatoları, 'asistan kadro-
V"im geçici olarak veya sözleşmeli, doktora ve

ya tıpta uzmanlık öğrencilerine tahsis edebi
lenler» denilmektedir. 

Bu nedenler, bunların mevcut .asistanlardan 
başka bir şey olmadığının değerli Bakan arka
daşımız tarafından zabıtlara tescil edilmesi is
tirhamında bulunmak üzere söz almış (bükmü
yorum. Çünkü, yarın üniversitenin ödenek ve 
diğer personelle ilgili kanunlarında bu arka
daşların hakları meşkûk kalır, ünivesite se
natoları bunların isimlerini değiştirerek, «Uz
man öğrenci» şeklinde isimlerini tashih 'ede
rek kendilerini orada kullanacaktır, bugünkü 
asistanların yaptıkları işleri yapabilecekler
dir. O nedenle de bunların tahsisatlarının ve 
ödeneklerinin ona göre düzenlenmesi gereke
cektir. Bu tavzih edilmemiştir, açıkta kala
caktır. 

Bu nedenle Sayın Bakan arkadaşımdan, 
bunların o demek olduğunu, tescil babında 
zabıtlara, geçmesi, bir açıklık verilmesi istir
hamında bulunmak üzere söz aldım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi su
narım. 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet görü
şünü bildirecek mi efendim?.. Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkanım; 
kanaatimce 32 nci madde için tekriri müzake
reye lüzum yoktur. Uzmanlık için çakışmalar, 
32 nci maddede açıklandığı gibi asistanlık kad
rolarından asistanlar gibi faydalanırlar. Bu ga
yet açıktır, bunun için ayrıca tekriri müzakere
ye... 

BAŞKAN — Yani bir yanlışlık yoktur, di
yorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bir yanlışlık yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk maddenin mü
zakeresinin tekrarını teklif etmişti. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi lehinde Sayın Hazerdağlı ve Sayın 
Öztürkçine söz istemişlerdir. 

Sayın Hazerdağlı! Yok. Sayın Öztürkçine, 
buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bâzı sayın senatörlerimiz, 12 Marttan önce
ki olayların, Adalet Partisi İktidarının iktidar-
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sız olduğundan dolayı meydana geldiğini ileri 
sürdüler. O tarihlerde TRT, bilhassa bugün
kü mevzuumuz olan üniversite, Parlâmento, 
basın, adalet cihazı bütün bu eyleme geçenle
rin genç çocuklar diye tarifini yapıyor idi. Par
lâmento ela bunların müdafası yapıldı. Öyle ki, 
Anayasa Mahkemesinin hangi dâvaları görebile
ceği kesinlikle ifade edilmesine rağmen, yani 
Meclis kararlarının Anayasa Mahkemesine git
memesi icabederken, bir siyasî partinin teşek
külü, bâzı kişilerin, acaba bir yerden bir kolay
lığını bulup hapishaneden kaçma imkânları da 
olabilir mi düşüncesi ile bunların idam cezala
rının Anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek 
yüksek mahkemeye Anayasa dışı müracaat et
mişlerdi. 

'Bu tasarı, üniversiteden ve üniversite dışın
dan gelecek olan bütün kötü niyetli eylemleri 
önleyecek, ilim ve irfan için gönderdiğimiz ço
cukların Cumhuriyetin temel ilkelerine sadık 
bir şekilde yetiştirilmesi icabederken, onların 
Lenin ve Mao dostları ile yetiştirilmesinin önü
ne set çekecektir. 

Bu itibarla, tasarı gayet iyidir. Üniversite 
camiasına memlekete ve Millete hayır getirme
sini dilerim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Aleyhinde Saym Atmaca, bu

yurunuz.. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşlarım, eğitimimizin müm
taz temsilcileri; 

Ben, sadece bir temennide bulunmak ve Sa
yın Bakanın bir cümlesinin tavzihine fırsat 
vermek için söz aldım. 

Sayın Öztürkçine'nin dokunduğu konuyu 
açarsam kimin kârlı, kimin zararlı, kimin suç
lu, kimin suçsuz olduğu meydana çıkar; ama 
gecenin bu vaktinde bu polemiğe girmeyi doğru 
bulmuyorum; ancak bir cümle ile şunu ifade 
edeyim ki, biz cezaların da taltiflerin de hukuk 
ilkeleri içinde ve Anayasa doğrultusunda olma
sından daima yanayız. Yoksa bir suçluyu koru
ma gibi bir fikir asla aklımızın kenarından geç
memiştir. 

Temennim şudur; üniversitelerimize yeni 
bir düzen getirecek olan bu yasanın uygulan
masında Anayasamıza, demokratik sistemimize, 
sosyal adalet ilkelerine gölge düşürmeyecek 
dikkat ve itinanın gösterilmesidir. 

i Diğer taraftan bu yaranın, Türkiye'nin bo-
I zuk düzenini 'daha 'da ileri getirmeme'si dileğini 

de ifade etmek isterim. 
I Sayın Bakanın ve aziz meslekdaşımm bir 
i sözü üzerinde durmak isterim. Saym Bakan 
j 70 nci madde görüşülürken dediler ki, «Demok-
I rasi ve hürriyetin biraz dışına çıkılabilir.» De-
I mokrasi ve özgürlüklerimizi teminat altına alan 
j Anayasadır. Bu sözün, bu cümlenin anlamı, biz 
I istediğimiz zaman birazcık da olsa Anayasanın 

sınırları dışına da çıkabiliriz diye de yorum
lanabilir. Cümleyi aynen tekrar ettim. 

| Cumhuriyet Hükümetinin bir Bakanının bu 
sözleri, bir sürçü lisan değilse çok üzücüdür, ki, 
ben birinci anlamda kabul ediyorum. Hele Ata
türk'ün fikri hür, vicdanı hür nesilleri yetiş
tirmekle görevlendirdiği bir Millî Eğitim Ba
kanının ağzından böyle bir cümlenin çıkması 
hattâ düşünebilmesi, aklından geçirebilmesi ür-

I pertici olur. 
Azıcığın sınırı nedir? Bu azıcığın sınırını 

kim tayin edecektir1? Anayasayı çok veya az 
j ihlâl edenlerden hesap sormanın henüz muhase

besi Türk yargı organları önünde yapıldığı bu 
sırada, bu sözün söylenmesini yadırgadığımı 
ifade etmek isterim. Bunu endişelerimizde, gü
vensizliğimizde ne kadar haklı olduğumuzun 
belgesi olarak ifade etmek istiyorum. 

Türk millî varlığına, Türk Anayasasına her 
türlü saldırının karşısındayız. Anarşinin oldu
ğu kadar, millî sınırlarımız içinde yaşayan kim 
olursa olsun, mevkii nasıl olursa olsun, kişiliği 
nasıl olursa olsun Atatürk'ten başka lider ara
yanların kesinkes karşısındayız. Bunda en kü
çük bir ayrılığımız olmadığı inancındayım. . Bu 
çatı altında bulunan her parti bakımından söy
lüyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ecevit'i lider 
sayanlar Atatürk'çü olabilir mi? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ecevit 
sizden de önde bu fikirde Saym Hazer. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, 
lâf atmayın. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ecevit'çi olan 
Atatürk'çü olamaz. 

BAŞKAN — Onu da kabul etmiyor, hiç bi
rini kabul etmiyor Atatürk'ten başka. Onu sara-

1 haten ifade etti. 
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HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bir 
parti lideri olmak başka, Atatürk ilkelerine bağ
lanmak başka. Biz Atatürk'ün izindeyiz. Bu
gün budur, bugün budur parti liderimiz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
iSacmalıyorsun Hazer. biz Atatürkçüyüz, sen 
değilsin. 

HÜSEYİN" ATMACA (Devamla) — Parti li
deri ile memleket sorunlarını birbirine karıştır
dığınız müddetçe bu bunalımdan kurtulamaya
caksınız Hazer. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sen üç kâğıtçının birisin. Üstelik saçmalıyor
sun senin üç kâğıtçı olduğunu bütün millet bili
yor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Mete, 
Sayın Mete., rica ediyorum efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Duyuyor musunuz beyefendi? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, dışarı
da halledin aranızdaki şeyi; ama ikinizin arasın
da cereyan eden hâdiseyi Senatonun müzakere
sini inkıtaya uğratacak hale sokmayın, istir
ham ediyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bu sözler bir senatörün ağzından çıkmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bu söz

leri söyleyebilmek için evvelâ o Ecevit'in parti
sinden oy alıp burada ona küfretmeye hiçbir 
hakkın yok. Evvelâ onları. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ecevit'in par
tisinden değil, Atatürk'ün partisinden aldım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca sözünüzü kestim 
efendim .Rica ederim sadede gelin. 

Sayın Atmaca, sadede gelmezseniz mikrofo
nu açmıyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Susturun 
efendini, oturduğu yerden bağırıyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, aranız
daki kavgaya Başkanlığı katmayın, rica ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan ihtar edin, böyle bir söz bir 
senatörün ağzına yakışmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayın. 

! MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Onun oyu ile geldin. Şimdi seçil gel de, öy
le konuş. 

j MEHMET HAZER (Kars) — Ecevit'in par
tisinin oyu ile değil, Atatürk'ün partisi ile gel
dim. 

j HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Susturun 
j Sayın Başkan ,oturduğu yerden bağırıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz de bağırıyor-
j sunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sen sus.. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş-
I mayın. Lütfen, efendim, istirham ediyorum. 
| HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Oturduğu 
I yerden bağırıyor. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, lütfen sadede 
j girin efendim. 
I HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
i Başkanını, böyle bir durumun olmasını asla 
j istemezdim. Sayın Bakanı da itham etmek için 

değil, sadece bir yanlış anlamaya meydan ver-
| memek için, ki sayın meslekdaşımı aşağı - yu-
j karı 20 seneden beri tanırım, böyle bir fikirde 
i olmayacağı, olamayacağı inancımı bilmekle be-
ı raber, bu kanunun müdafaasında ve bu söz beni 

endişeye düşürdüğünden bir meslekdaş olarak 
j kendisine bu imkânı vermek istedim. 

Her türlü zararlı eylemlerin önlenmesinde, 
! yani temelde, millî varlığımızda, Atatürk il-
| kelerinde, Anayasaya bağlılığımızda anarşinin 
i kesin karşısında olmamızda temelde bir ayrılı-
j ğımız olduğunu şahsen görmüyorum. Yöntemde 

ayrılığımız var arkadaşlar, bunu kabul etmek 
zorundayız. Bu da demokrasinin tabiî bir ge-

| reğidir. 
Yöntemde bir kısım arkadaşlarımız polisiye 

! tedbirlerle, zecri kanunlarla bu zararlı eylem
leri önlemek istiyorlar. Bizse sapık fikirleri, 

i anarşiyi, zararlı eylemleri, Anayasa dışı davra-
J nışları demokratik sistem içinde ve vaktinde 

alınacak tedbirlerle önlemek niyetindeyiz, ve 
kararındayız. 

] Eğitim Kanunu konuşuluyor; eğitimin de-
! ğişmez bir prensibi vardır. Eğitimde aslolan 
| ceza değil, ıslahtır. Biz Türk gençliğini, onun 
I delikanlılık çağının heyecanını iyi kanalize ede

bilirsek, bizim kanımızdan geldiğini inkâr ede-
meyeceğimiz evlâtlarımızı zararlı yollara sevk-

I etmeyiz ,etmelerine mâni oluruz. O gençlerin 

370 — 



C. Sanatosu B : 75 20 . 6 . 1973 O : 2 

eylemlerini şiddetle kınarken, biraz da onlara 
hâkim olamamanın, baba olarak, anne olarak, 
parlamenter olarak, veli olarak, Türk büyük
leri olarak biraz da suçun kendimizde okluğu
nu kabul etmek zorundayız. 

[Polisiye tedbirler geçicidir, sıkıcıdır, bile
rek veya bilmeyerek kurunun yanında yaşın 
da yanmasına sebebolabilir. Palyatif tedbirler 
rejimi rayından çıkarabilir. Bunun tarihte ör
nekleri görülmüştür. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, çıkıp sözü
nü geri almalı, icraatında azıcık da olsa, Ana
yasa dışına çıkmayacağını Yüce Senato huzu
runda ifade etmelidir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Kanun tasarısının tümünü oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 
Teşekkür konuşması için Sayın Orhan Den

giz Millî Eğitim Bakanı, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Başkan, çok 
değerli senatör arkadaşlarım; 

Geçen hafta içerisinde Millî Eğitim Temel 
Kanununu çıkarmıştınız. İki günden beri de
vamlı ve geç saatlere kadar yapılan çalışma ne
ticesinde de Üniversiteler kanun tasarısını Yü
ce Senatodan çıkarmış bulunuyorsunuz. Her 
iki kanunumuz da reform kanunudur ve Hükü
metimizin kurulmasının mesnedi olan kanunlar
dan ikisini teşkil etmektedir. 

Bu, birbirini tamamlayan iki reform ka
nunu ile ve birkaç gün sonra gene huzurunuza 
gelecek üniversite personel kanunu ile Türk 
eğitiminin yeni bir hamleye gireceği muhakkak
tır. 

Meclislerimizde ve Yüce Senatomuzda yapı
lan değişiklik ve müzakereler sonunda kanun 
tasarıları en iyi bir şekle gelmiştir. Tasarıların 
'bugünün ihtiyacını karşılar durumda olduğu
nu ifade ediyoruz. Bununla beraber her kanun 
gibi ,gün geçtikçe günün ihtiyaçları ve şartla
rı karşısında kanunun tatbikatı neticesinde bâzı 
taraflarının eksik olduğu ortaya çıkabilir. Bun
lar şüphesiz gelecek hükümetlerin ve Yüce 
Meclislerin tekrar revizyonuna tabi tutulacak 
ve netice itibariyle bu kanunlar memleketimize 
bu mecrada, mânada hizmet etmeye devam ede
cektir. 

Kanun için göstermiş olduğunuz dikkate, 
itinaya millî eğitim ailesi adına, üniversite 
ailicsi adına şükranlarımı arz etmek isterim. 

Millî Eğitim Bakanlığını teşkilâtı ve üniver
site muhakkak ki, bu kanunu en iyi bir şekilde 
tatbike gayret edecektir. Bu teşekkür vazifemi 
yaparken, biraz önce huzurunuza çıkan Sayın 
Atnıaca'nm temas ettiği bir noktaya ben de te
mas etmek istiyorum. 

Sayın Atmaca, şunu iyi bilmelidir ki, de
mokratik hayatın artık memleketimizden sökü
lüp atılması mümkün değildir. Cumhuriyet Hü
kümetleri hürriyet içerisinde gelişecek, yücele
cek demokratik Cumhuriyetimizin bir zerre ta
şını bile yerinden kımıldatmak kudretine haiz 
olamayacak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içe
risinde bir tek fevt demokratik Cumhuriyeti
mizin temeline artık bundan sonra dinamit koy
mak cesaretini bulamayacaktır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) Hele bu kanunlar, üni
versite kanun tasarısı kanunlaştıktan ve tatbi
kata geçildikten sonra artık Türkiye'yi Mao'ist, 
Leni'nist veya şu veya bu «ist» istikametinde 
götürmek isteyen sevdalılar, hayalperestler ar
tık rüyalarında dahi bu hayallerini göremeye
ceklerdir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Bu gibilerin karşısına Devletin gücü çıkacaktır. 
Bu gibiler artık üniversitenin su veya bu oda
larında çöreklenip, memleketi sıkıntıların içe
risine sokamayacakl ardır. 

Ben burada, «demokratik anlayışın birazcık 
dışına çıkılahilir» demişim. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasanın içinde, ge
ne Anayasanın bir maddesi olan sıkıyönetim 
vardır. Bu sıkıyönetim hürriyetleri tahdit eder. 
Anayasanın verdiği hak ve hürriyetleri şu veya 
bu sebepten dolayı sıkıyönetim ilân edildikten 
sonra, o hak ve hürriyetler bir müddet için bir 
miktar, bir nebze tahdit edilir. Bu, Anayasaya, 
demokratik Cumhuriyetin tahdidi mânasına mı
dır-? Bunu böyle kabul edebilir raisiniz? Bu dü
şünce Anayasaya aykırı mıdır? Üniversite Ka
nununun dayandığı. Anayasanın 120 nci madde
sinde, Üniversitelerin organları bir meseleyi 
halledemediği takdirde, Hükümetlerin müda
hale edeceği kaydı konmuştur. Bu müdahale 
üniversitenin, Anayasanın getirdiği anlamdaki 
özerkliğini bir miktar tahdit etmiyor mu?. Ana
yasal hak değil midir? 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Anayasal 
haktır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Anayasal hak olarak kabul 
ediyorsunuz da ; tümünü, içindeki bütün cümle
leri, kelimeleri, virgülleri, yazıları, çizileri ka
bul ediyorsunuz da, yine Anayasanın içerisin
deki bir cümleyi Anayasal hak olarak neye ka
bul etmiyorsunuz? Benim bunu burada bu şekil
de ifade etmemi, bir politika yapmak maksa
dıyla buraya gelip, nasıl söyleyebiliyorsunuz ? 
Esasen, ben o cümleyi söylediğim zaman arka
daşlarımız birbirini dürttüler «Yakaladık Or
han'ı» dediler, gördüm ve bekliyordum ne za
man çıkacaklar diye. Demek ki, son anda bir 
raunt yapalım diye bu saati ve dakikayı hazır
lamış olacaklar. 

Muhterem arkadaşlarım; benim hayatımda 
demokratik anlayış, demokratik düzen, demok
ratik hareket, demokratik görüş olarak hiç bir 
menfi hareket ve mâna bulamazsınız. Ben şah
sen böyle olduğum gibi, taşıdığım siyasî âkide 
bakımından da bunun böyle olması lâzım geldi
ğini Sayın Atmaca herkesten daha iyi bilir. 
Çünkü, biraz önce kendileri 20 seneden beri be
ni tanıdıklarım ifade ettiler. 

Bundan böyle hürriyet anlayışının dışında 
bir düşünceye sahip olmak da mümkün değildir. 
Ne geçer elinize?. Hürriyetin dışında bir düşün
ceye sahip olmakla elinize hiç bir şey geçmez 
ki... Bilhassa sizler «Hürriyet, hürriyet» diye bu
rada bahsediyorsunuz. Sizler bahsettikten sonra 
ben hayda hayda bahsederim ve hayda hayda 
bahsetmek hakkına haizim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunu benden esirge
meniz mümkün değildir, hakkınız da yoktur, 
doğru da değildir. 

Çok sayın arkadaşlarım, gecenin bu geç sa
atinde çok değerli bir kanunun müzakeresi so
nunda kapanış ve teşekkür konuşmasının tatlı 
ve neşeli olması lâzımdır. Konuşmamı bilhassa 
o istikamete götürmek istedim. Hepinize Ba
kanlığım ve üniversitelerimiz adına en derin 
şükranlarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Aktarma tasarılarının bitimine kadar müza

kereye devam edilmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Orhan Kor 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/858; C. Senatosu : 1/217) 
(S. Sayısı : 285) (1) 

BAŞKAN — Üç. tane Aktarma tasarısı var. 
önergesini takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 285 S. Sayılı Kanun tasarısı tabedilip 

sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Müsta
celiyetine binaen gündemde mevcut bütün işle
re takdimen Gelen Kâğıtlara Ekten gündeme alı
narak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ^de
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan V. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — 285 S. Sayılı Kanun tasarısının 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kaıbul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

(1) 285 S. Saydı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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1 nci maddeyi okutuyorum. 
1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununuun 68 
inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge
lirleri ile karşılayan veya sadece belli amaçlar
la genel bütçeden Hazine yardımı alan katma 
bütçeli idareler için bu madde hükmü uygulan
maz. Yalnız, bu idareler bütçelerinde, memur
ların 9 aylık maaş farklarının ödenmesi için 
Maliye Bakanı «Diğer eski yıllar borçlan» adiy
le yeni faaliyetler açmaya ve ihtiyaca göre öde
tmek kaydetmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
»ayın üye? Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 

70 nci maddesine aşağıdaki fıkra eMienmiştir : 
Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi ge

lirleri ile karşılayan veya sadece belli amaçlar
la Oenel Bütçcdeın Hazine yardımı alan katma 
bütçeli idareler hakkında yukardaki fıkra hük
mü uygulanmaz.' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 noü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı kıs
mının ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazı
lı tertiplerine 100 00O 000' liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — MacMe üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
285 S. Sayılı tasarının 3 ncü maddesindeki 

100 milyon TL. ödeneğin 20 milyon lira, ilâve
siyle 120 milyon itlarak değlştiriLmıeiSİni arz- ve 
teklif ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Bitlis 

Orhaın Kürümoğlu 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ YİOİT KÖKER (Ankara) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etımeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz önerge istikametin-
ıde düzeltme yapmak suretiyle maddenin bir sa
yılı cetvelini takdim ediyorum. 

- 373 -



Ö. Senatosu B : 75 20 . 6 . İ973 0 : 2 

(1) SAYILI CETVEL 
Hizmetin tertibi 
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Açıklama Miktar 

(A) 
Köy İşleri Bakanlığı 

Köy yollarının yapımı, içme sularının temini ve 
İ H elektrik tesislerinin kurulması 

03 Köy yollarının yapımı 
2 

002 Köy yollarının yapımı 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 40 000 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

03 Köy yolları ile ilgili köprülerin yapımı 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı , 1 500 OOO 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

3 
001 Köy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım 17 000 OOO 

900 Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

03 Köy içme suyu tesisleri 
2 

001 Yapımı tamamlanan köy içme suyu tesislerinin etüt 
ve proje yapımı 

300 Hizmet alımları 3 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

002 Köy içme suyu tesisleri yapımı 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 10 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 23 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 
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Hizmetin tertibi 
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Açıklama Miktar 

Köy içme suyu tesis yapımında kullanılan makine, 
teçhizat ve yedek parçaların tedarik ve oonarımı 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

11 özel idarelerine yardım (aynî ve nakdî olarak) 
Transferler 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

Topam^ 

23 000 000 

2 500 000 

120 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir.. 

Maddeyi değişik şekliyle yeniden okutuyo
rum. 

'Madde 3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı kıs
mının ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı 
tertiplerine 120 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir* 

BAŞKAN — Maddeyi bir sayılı cetveliyle 
(birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Üçüncü madde ile verilen 

100 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harca
ma kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygula
ma cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

285 S. Sayılı tasarının 4 neü maddesindeki 
100 milyon TL ödeneğinin 20 milyon TL. ilâve
siyle 120 milyon TL. olarak değiştirilmesini say-
gıyle arz ve teklif ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VBKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etme
yenler... KaJbul edilmiştir. 

2 Sayılı cetveli okutuyorum. 
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(2) SAYILI CETVEL 
Hizmetin tertibi 
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Açıklama Miktar 

Köy İşleri Bakanlığı 

l U Köy yollarının yapımı, içme sularının temini ve 
elektrik tesislerinin kurulması 

03 Köy yollarının yapımı 
a 

002 Köy yollarının yapımı 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 

710 Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı 40 000 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir..fi 

ı003 Köy yolları ile ilgili köprülerin yapımı 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 
710 Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı 1 500 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

•3 . ' 
001 Köy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım 17 000 000 

900 Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

X>3 Köy içme suyu tesisleri 
2 

0ÖJİ Yapımı plânlanan köy çme suyu tesislerinin etüt 
ve proje yapımı 

300 Hizmet alımları 
350 Kiralar 
352 Makine, alet ve taşıt kiraları 3 000 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

002 Köy içme suyu tesisleri yapımı 
• 400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

460 İnşaat malzeme alımları 10 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 
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Hizmetin tertilbî 
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Açıklama Mikta: 

Yapı, tesis bedeli karşılığı 
Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı 

BAŞKAN —• Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

Köy içme suyu tesis yapımında kullanılan makine, 
teçjhizat ve yedek parçaların tedarik ve onarımı 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
Taşıt alımları 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilir iştir.... 

Makine ve teçhizat alımları ve büyük onarımları 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

23 000 000 

000 000 

16 000 000 

001 İl özel idarelerine yardım (aynî ve nakdî olarak) 
900 Transferler 2 500 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

Toplam 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir.... 

120 000 000 

Maddeyi değişik şekli ile yeniden takdim 
ediyorum. 

Madde 4. — Üçüncü madde ile verilen 120 
O00 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama 
kalemlerine dağıtımı (2) sayılı uygulama cetve
linde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum.. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Madde 5. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı kısmı
nın sonunda bulunan «237 sayılı Kanun gere
ğince 1973 malî yılında satınalınacak taşıt liste
sinin sonuna, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN —. 3 sayılı cetveli okutuyorum. 
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(S) SAYILI CETVEL 

Köy işilıeri IMcamihğı 

237 sayılı Kanun gereğince 1973 malî yılında satmalmacak taşıt listesi 

Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

20 Kamyon tam yüklü ağırlığı YSE kuraklık bölgelerinde 
en az 7 500 kg. (Şasi kabin) 4X2 kullanılmak için 

BAŞKAN — Maddeyi 3 sayılı cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (E) işaretli cetvelin : 

a) 399 - Çeşitli hizmet alımları başlığı al
tında bulunan açıklamanın sonunda parantez 
içindeki (Yalnızca Millî Savunma Bakanlığı 
için) ibaresi (Yalnız Millî Savunma Bakanlığı 
ve Jandarma Genel Komutanlığı için) şeklinde 
değiştirilmiştir. 

b) Emekli Sandığına ödemeler başlığı al
tında bulunan açıklamanın üçüncü paragrafın
da tırnak içindeki 5434 sayılı Kanunun ibaresin
den sonra (Geçici) kelimesi eklenmiştir. 

c) 620 nci «Makine ve teçhizat alımları ve 
büyük onarımları» harcama kaleminin açıklan-
masmm son kısmına aşağıdaki ibare eklenmiş
tir : 

«Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 
112 nci (Küçük sanatları koruma ve geliştirme) 
programının 02 (Küçük sanatları geliştirme) 
altpragramma 2 ödenek türü altında yer alan 
001 nci (Sanat modelleri satınalınması ve da-
dağıtılması) faaliyetindek ödenek, el sanatlarının 
geliştirilmesi amacıyle Maliye ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlıklarınca tespit olunacak esaslar 
dâhilinde harcanmak üzere Türkiye Halk Ban
kasına ödenebilir.» 

d) Burslarla ilgili açıklamanın sonuna 
aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

6660 sayılı Kanun uyarınca yurt içi ve dı
şında yetiştirileceklerin tedavi, ders, araç ve 
•enstrüman giderleri, bunlara ilişkin öğretmen, 
uzman ve yabancı uzman ücretleri, sanatları ile 
.ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, 
resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat 
gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanat

kârlara ödenecek ücretler, refakatindekilerle 
beraber gidecekleri temsil, konser, müze, galeri 
ve sergiler için ödenecek duhuliye ücretleri, 
taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendile
rine hediyeler, sanatları ile ilgili olarak yapa
cakları gezilerde kendilerine ve refakatindeki-
lere ödenecek yolluk ve giderler, 

Kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirile
cek çocuklarla bunların refakatindekilere Har
cırah Kanunu hükümleri gereğince ödenecek 
yolluk ve 350 şer lira aylıkları, yurt dışında 
yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere ge
rek harcırah gerek aylık ödemeleri için tahsil
de bulunacakları memleketlerdeki Türk öğren
cilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve har
cırahları, 

Başbakanlık bütçesindeki Kültür Müsteşar
lığı Kurumunun 900 (Hizmet programlarına 
dağıtılamayan transferler) programının 04 
(Sosyal transferler) altprogramınm, 3 ödenek 
•türünün 002 (Burslar) faaliyetinin 900 harca
ma kaleminden karşılanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A), (M) ve (R) işaretli cetvellerin aşağıda 
yazılı daire ve kurumlar kısımlarında yer alan: 

I. - Başbakanlık bütçesindeki, Atom Ener
jisi Kurumunun 102 programının 03 altprogra
mınm 1 ödenek türünün 001 faaliyetinin 100 
personel giderleri harcama kalemindeki 
(45 655) liralık ödeneğin (46 655) lira olarak, 

II. - Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 90O prog
ramının 02 altprogramınm 3 ödenek türünün 
006 (Belediyelere iktisadî transferler) faaliye
tinin kod numarası 007 olarak, 
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III . - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (M) 
işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmın
da : 

a) Ankara Fen, istanbul Galatasaray ve 
istanbul Erkek liselerinin karşılarındaki mik
tarlar 3 300 lira, 

b) Van Atatürk Lisesinin karşısındaki 
miktar 3 000 lira, 

c) Aydın Nazilli Cumhuriyet Ortaokulu
nun, Aydın - Nazilli Sümer Ortaokulu, 

Adet Taşıtın cinsi 

1 Binek tenezzüh şasi 4X2 
1 Otobüs (en az 40 kişilik 4X2 

10 Pick-up (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 

4 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için 4X2 
4 Arazi P i ck -up (3 kişilik) 4X4 
1 Staltion Wagon tenezzüh şasi 4X2 
3 Arazi Pick - up (6 kişilik) 4X4 

Düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ruum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

d) izmir Kara'bağlar Ortaokulunun, İzmir 
Cumhuriyet Ortaokulu, 

e) Kastamonu Alpaslan Lisesinin, Kasta
monu Abdurrah-man Paşa Lisesi, 

f) Nevşehir - Ürgüp Ortaokulunun Nevşe
hir- Ürgüp Lisesi, olarak; 

IV. - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kıs
mının sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna gö
re satmalmacak taşıt listesi» aşağıdaki şekilde: 

Kullanıldığı yer 

Bakanlık makamı için 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü için 
Belediye Fen ve İmar görevlerine yardım ede
cek ekipler için il imar müdürlüklerine 

» » » ÜN ı» 
» » » l»i » 

Deprem Araştırma Enstitüsü hizmetleri 
» »> » ' » 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

5. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 1/860; C. Senatosu 1/219) 
(S. Sayısı: 286) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 286 Sıra Sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyetine binaen gündemde mevcut bütün 
işlere takdimen Gelen Kâğıtlara ekten günde
me alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkan V. 

Ankara 
Yiğit Köker 

(1) 286 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — 286 Sıra Sayılı kanun tasarı
sının gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
-edilmiştir. 

• Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
(geçilmesi kaibul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkımda kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 
25 nci maddesi gereğince adı geçen kanuna 
eklenen ve (A) işaretli cetvelin Anayasa Mah
kemesi ile Adalelt Bakanlığı kısımlarının sonun
da yer alan kadrolarından ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmış, bunun yerine 
(1 Haziran 1973 tarihinden geçerli olmak üze
re) ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — İlişik 2 sayılı cetveli 
ediyorum. 

takdim 

•Sınıfı 

(2) SAYILI CETVEL 

Anayasa Mahkemesi kadro cetveli 

Kadro derecesi Görevin unvanı 

Hâkim ve meslek mensubu Raportör 

Adet 

Adalet Bakanlığı 

(1973 malî yılı kadroları) 

•Sınıfı 

Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 

savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 
savcı ve 

bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 
bu meslekten 

sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 

görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 

bulunanlar 
bulunanlar 
'bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 

Derece Adet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 932 
320 
356 
500 
395 
300 
225 
330 
244 
375 

Toplam 4 977 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi ilişik cetveliyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı ödenek 
cetvelinde yazılı tertiplerine (10 930 000) lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (3) sayılı cetveli okutuyorum, 
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(3) SAYILI CETVEL 

Hizmetin tertibi 
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Açıklama • Miktar 

(A) 

Baiş'bakainiık Balsın - Yaıyın iGrenel IMüdfarlüğü 
Haiber alma ve değerlendirme 

01 Haber alma ve değerlendirme 
1 

001 Haber alına ve değerlendirme 
300 Hizmet alımları 500 000 

BAŞKAN — KaJbııl edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştii'... 

Adaliet BaJkantoğı 

Yargılama işleri 
01 Birinci derecede yargılamanın yürütülmesi (mahkemeler) 

1 
001 Kovuşturma, yargılama ve icranın yürütülmesi 

200 Yolluklar 350 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmişiii'... 

300 Hizmet alımları : 6 475 000 

BAŞKAN —• KaJbııl edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

400 Tüketim malları ve malzeme alımları 2 205 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

500 Demirbaş alımları 1 400 000 

BAŞKAN — Kalbııl edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

Genel Toplam 10 930 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 
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Maddeyi okunan cetvelle birliktte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci madde ile verilen (10 930 

BAŞKAN — Maddeyi okunan cetveüyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Ydk. 

000) liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama ka
lemlerine dağıtımı ilişik (4) sayılı uygulama 
cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• (4) sayılı cetveli okutuyorum. 

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

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Ydk. 

(4) SAYILI CETVEL 

Baışjbakanüîk Basım - Yayın Ktemel Müdürlüğü 

Hizmetin tertibi 
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W W Açıklama Miktar 

111 Haber alma ve değerlendirme 
011 Haber alma ve değerlendirme 

1 
001 Haber alma ve değerlendirme 

300 Hizmet alımları 
340 Baskı ve cilt 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

Adalet Bakanlığı 

İ H Yargılama işleri 
01 Birinci derecede yargılamanın yürütülmesi (mahkemeler) 

1 
001 Kovuşturma yargılama ve icranın yürütülmesi 

200 Yolluklar 
210 Yurtiçi yollukları 
213 Yurtiçi geçici görev yolluğu 350 000 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte-
söz isteyen sayın üye... Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/859; C. Senatosu : 1/218 (S. 
Sayısı • 287) (1) 

BAŞKAN 
yorum : 

Bir başka önerge var, okutu-

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 287 Sıra Sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyetine binaen gündemde mevcut bü
tün işlere takdimen gelen kâğıtlara ekten gün
deme alınarak öncelikle görüşülnıesmi arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma 
Komisyonu Başkan Y. 

Ankara 
Yiğit Kö'ker 

BAŞKAN — 287 Sıra Sayılı kanun tasarısı
nın gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 287 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısmı
nın 111 kod numaralı (Yargılama işleri) prog
ramının 04 kod numaralı (Genel ve mahallî se
çim işleri) altprogramının 3 ödenek türünün 
001 kod' numaralı (Genel ve mahallî seçim iş
leri) faaliyetinin 9O0 kod numaralı (Transfer
ler) harcama kalemine (50 000 000) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın öve?.. Yok. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

Tasarının Himü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul •edenler... Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

Tasarı »çık oya sunulacaktır. 
Üniversite kanun tasarısına acık oyunu 

'kullanmayan savın üyeler var mı efendim? 
Yak. 

Oylama idemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 

280 sayılı tasarının müzakereye alınmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale 
Nahit Alt an 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Olmaz Sayın Başkanım, 280 sıra sayılı îkanun 
tasarısının müzakeresi yarın 14,00'de. Daha 
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önce Genel Kurulca karaca bağlanmıştır. Söz
cülerimiz ona göre hazır bulunacaklar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da
kika; zapta bakalım; müsaade ediniz, zapta 
bakalım. 

(SUPHİ GÜRSOYTRAK (Taibiî Üye) — 
Sözcülerimiz oaıa göre hazır bulunacaklar. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, zapta baka
lım. 

Efendim, verilmiş ve Yüksek Heyetçe (ka-
ıbdi edilmiş olan önerge burada ; 

Gündemdeki kanun tasarısı ve tekliflerinin 
müzakeresinin sağlanması amacı ile 21 . 6 . 1973 
Perşembe günü öğleden sonra 14 . 19.00 ve 
20.30'dan bitimine kadar... karar almışız. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Daha 
evvel alınmış Salı ve Çarşamba günl-eri içim 
toplanma kararımız vardır; Perşemibe günü 
toplantımız yoktur. Şimdi bu da Perşembe 
günjkü toplantıya ait bir karardır; gündemdeki 
.maddelerin görürşülmeısi için. 

BAŞKAN — Ama, tasrih edilmiş efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Kanunim 

İsmi yok. 

BAŞKAN — Tasrih edilmiş efendim. Gün
demdeki kanun tasarılarının görüşülmesi için. 
tasrih edilmiş. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bugün 
başlarsak, yarm da devam edelim manasına
dır; hemen bitecek değil ki. 

20 . 6 . 1973 O : 2 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Üniversiteler kanunu tasarısının görüşülmesi 
bitinceye kadar karar alınmıştı. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Veri
len önergede bu husus yok yarm da topla
nalım diye karar alınsın diyeydi; reform, vesa
ire diye tasrih edilmiş değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ağır 
bir çalışma düzeni içinde çalışmamıza hiçbir 
sebep yok. 

BAŞKAN — Üniversite kanunu tasarısının 
acık oylamasına 111 sayın üye iştirak etmiş; 
rs5 kabul, 5 ret, 1 çekinser oyla tasarı kabul 
edilmiştir. 

Aktarmalarla ilgili kanuna oylarını •kul
lanmayan sayın üye var mı? Lütfen çabuk 
çullansınlar. 

285 ve 286 S. Sayılı kanun tasarılarına 
açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yök. Oylama işlemi bitmiştir. 

287 S. Sayılı kanun tasarısına açık oyunu 
kınlanmayan sayın üye var mı?.. Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

285, 286, 287 S. Sayılı kanun tasanLarmın 
açık oylamaları gerekli çoğunluğu sağlayama
mıştır. Acık oylamalar yarın tekrarlanaeak-
llT. 

"Zl . Q . 1973 Perşembe günü, yanj bugün, 
saat 14.00'de tekrar toplanmak üzere birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati; : 00.45 

..<... 
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ÜtaÖvıeâ tıeSler kamımı tasaosiinia bertilen açılk oyların ısonıucu (S. Sayısı : 281) 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 15 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 711 

Açık üyelikler : 3 

ADANA 
M- Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cem alettin înkaya 

BÎLECtK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yrurtsever 

BtTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 

[Kabul 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yralçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafi'z Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ . 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANB 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kaipakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrah 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Ak yurt. 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

385 — 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerira Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Acun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazını înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Alî Şakir Ağan oğlu 
Reşat Zaloglu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Faruk Gürler 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
ismet inönü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaj^a 
(i. I) 
Cevdet Sunay 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 

Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

[Çekinser] 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

10ya katılmayanlar] 

Halil Goral ( t ) 
B AL J KESİR 

^ejat Sarlıcah 
BURSA 

Saffoi Ural 

ÇANAKKALE 
Vahit Al tan 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
ihsan Topaiogiu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin An burun 
f Başka rO 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağataj 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Srn Atalay 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işın en 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etern Erdinç 

MALATYA 
Ham di özer 

MANÎ S A 
Doğan B'OrutçiT'Oğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Ab-.lıırrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudrec Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

SAMSUN 
Rcfet Rendeei 

SİVAS 
Âdil Al tay 

İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 

SİVAS 

Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğiu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

VAN 
Ferid Meler 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Ücok 
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[Açık üyelikler] 

Urfa 1 

Yekûn 3 

»>©« 
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1973 yılı IBütçie (Kamumu iüe (bu Kamuna (bağlı öetveBendte ıdiepştilklilk yapıilıması hıalkkıaiida 
tasansına verlten oyların sonucu (S. Sayış : 285) 

kanun 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy ' 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BlTLlS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 68 

Kabul edenler : 68 
Reddedenler : Ö 

Çekinserler : 0 
)ya katıimıyanlar : 114 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
ÇANKIRI 

Gühan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erduğan Adalı 
Mebıure Aksoley 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

ismet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğln 
Sezai O'Kan 

Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
(1. Â.) 
Cevdet Sunay 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Tşıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oihat Alpan 
Faruk Gürler 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
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Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Feıhmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin yoşkun 
(B.) 
Fskenrler Cenap Ege 

Halil Goral (t.) 
BALIKESİR 

Cem al ettin İnkaya 
Nejat Sarlıe.alı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (1. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rıfat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk.V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
(B.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKIRD4* 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûftfi Hoeaoğla 

TUNCELİ 
ArslanBora (İ.) 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahımet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
SeJâhattin Babüroğiu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
ötzer Derbfl 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vaihap Güvenç 
Melhmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye üç ok 

[Acık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 
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1973 yılı Btöttje Kanununa (bağlı (A) îşaretM cetvelde ıdleğfeMik yapılması (hakkında kanun tasa
rısına verilen oyların ısonucu (S.Sayısı : 287) 

(ÇJoğıınluk yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güleı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 

Üye sayısı • 185 
Oy verenler : 78 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler - 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 104 

Açık üyelikler : 3 

fKahul edenler] 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öarçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somumoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enjver Bahadırlı 

ÎÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL-
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
0. Zeki Gümüşoğhı 

Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 

tZMIR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCA ET A 
X\.\J \J x l ±J JLİ 1 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Aear 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
^li Altuntas. 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Faruk Gürler 

[Çekinserler] 
EDİRNE 1 ELÂZIĞ 

Mehmet Nafiz Ergeneli 1 Salim Hazerdağlı 

390 — 



C. Senatosu B : 75 20 . 6 . 1973 O : 2 

[Oya katılmayanlar\ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
MehmeJt özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
( 1 Â.) 
Cevdet Sımay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Melhmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 
Halil Gıoral (1.) 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

. İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urf* 1 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(B$k. V.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçü'k 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
\bdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (1) 

SSAMSUN 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrj Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (l.)1 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Setilâhattlin Babüroğlu 
Fethi Çelikibaş (B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergim 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Melhmet İzmen 

' Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçjok 

Yekûn 
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1973 yılı Bütçe Kanımıaıa oağlı (A) işaretli cetveldle ideğişiklik yapılması naMomda kanun (tasa
rısına verilen oyların ısonncu (S. Sayısı : 286) 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emamıllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Fahri özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin ' 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddiin Yılmaztürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar ' 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 68 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : Ü| 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 114 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

(Reddeden) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

[Oya katılmayanlar] 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu. 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpari 
Faruk Gürler 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

Vehb Ersü 
İsmet İnönü 

Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
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Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
( 1 Â.) 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet ÜnıaMı 

(Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.)1 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral ı(I.) 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (I.Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

tÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan ' 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KARS 
Sırrı Ataılay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 
(B.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen i 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça / 

1. Etem Erdinç 
MALATYA 

Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçıük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (1.) 

SAMSUN; 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

[Açık üyelikler] 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
ArslanBora (1.) 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
-Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçjo'k 

Eskişehir 
Sivas 

Urfa 

Yekûn 
t*-m-<t 

393 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

75 NO* BİRLEŞİM 

20 . 6 .1973 ÇajŞamiba 

SajaJt : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Üniversiteler kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kaibul edilen metni (M. Meclisi 
1/622; C. Senatosu 1/203) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : l 'er 
hafta) 

X I —• Üniversiteler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim, ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/622; 
C. Senatosu : 1/208) (S. Sayısı : 281) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 6 .1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumınmn 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanhul Üyesi 
Ekrem özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

6. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 .1973) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1973) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergeleri (10/6) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, 1972 - 1973 kampanyasında 
zeytinyağı müdahale alımları ile ihracatında uy
gulanan politika hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/8) 

(Devamı Arkada) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . —• Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Malî ve İktisadî İşler, İçişleri, Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, Tarım ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/055; C. Senatosu : 1/2(04) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 .1973) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/858; C. Senatosu : 1/217) 

t. c. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı ; 71-1670/5946 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığımca hazırlanan vte Tiirkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
13 . 6 . 1*973 tartönnde kararHaştırılan «1973 yıllı Jütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması haManıdıa kamun tasarısı» âe gerekçesi ve eflri cetveller ffişilk olanak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasıına saygıyla arz ödlerim. 

Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 1973 Yılı Bütçe Kanununun 68 nci maddesi; Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertibinden, genel ve katma bütçeli dairelerin «Diğer eski yıllar borçları» faaliyetine, memurların 
9 aylık maaş farklarının ödenmesi için aktarma yapılmasını öngörmektedir. 

Ancak, esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya sadece belli amaçlarla ge
nel bütçeden hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu madde hükmünün uygulanma
ması sebebiyle bu idareler bütçelerinde memurların 9 aylık maaş farklarının ödenmesi maksadı ile 
tasarıda gösterildiği şekilde Bütçe Kanununun 68 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

İkinci Madde : 1973 Yılı Bütçe Kanununun 70 nci maddesi, genel ve katma bütçeli dairelerin 
aylıklar toplamının % 10 oranındaki kısmını, Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili faaliyetine aktar
mış bulunmaktadır. 

Ancak bu hüküm Hazineden belli amaçlar dışında yardım almayan katma bütçeli idareleri de 
kapsadığından, bu idareler bütçeleri ile genel bütçe arasında ödenek transferi işlemlerinin yapıl
masına imkân vermemektedir. 
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Bu itibarla; Bütçe Kanununun 70 nci maddesine, teklifteki hükmün ilâvesine ihtiyaç vardır. 
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to 
ÛO 

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci maddeler 
Alt Ödenek Faalliyet Harcama 

Program Program Türü Proje Kalemi 

p 
m 

o 

fc 

11 02 

03 

2 
3 
2 

o o 

Köyişleri 

'002 
008 
001 
001 

002 
003 

001 

Bakanlığı 

710 
710 
900 
352 
710 
900 
610 
620 
900 

EMLenen İzahat 

40 000 000 1972 yıllı Ağustos ve müteakip ay 
1 500 000 sel âfetinin ıgerek köy yollarının 
7 000 000 ve gerekse köy içme sn tesislerind 

10 000 000 rilbatın onarıliması veya yeniden y 
23 000 000 gerek 1972 gerekse 1973 yılları p 
7 000 000 olması nedeniyle cari yıl bütçesine 
3 000 000 48 '500 000 lira artırılmasına; 

10 000 000 Havaların ıbu yıl kurak gitmesi yü 
2 500 000 ılı bölgelerinde esaslı su sıkıntısı 

olunmuş ve bu sebepten dolayı ih 
mevcut ödeneğe 51 500 000 lira dah 
Kuraklık bölgelerinde su ihtiyaçlar 
liralık ödenekten 3 milyon lirasın 
celde evsafı yazılı 20 adet kamyo 
yaptırıLmasıma; 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Bu itibarla, Köyişleri Bakanlığı 1 
ram altındaki aütprogram, ödenek 
harcama kalemlerine 100 milyon 
gerekmektedir. 
Derpiş olunan 100 000 000 liralık e 
tasarrufla karşılanacaktır. 
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Altıncı madde : 
a) 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işa retli cetvelin 399 ucu çeşitli hizmet alımlarına 

ait formülün, hizmetlerin birbirine benzemesi nedeniyle, Jandarma G-enel Komutanlığına da uy
gulanabilmesi için tasarı metnindeki gibi değiş tirilmesi zorunlu görülmektedir. 

b) Köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin kesenek ve karşılıklarının 5434 sayılı Kanunun ge
çici 8 nci maddesi gereğince Emekli Sandığına ödenmesi gerekmiş bu hususta (R) formülü de 
düzenlenmiştir. Sehven bu formüle «geçici 8 nci madde» ibaresi yerine «8 nci madde» olarak 
kanunlamış olması selbebiyle, tasarıdaki «Geçici» kelimesinin eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

c)Türk El Sanatlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi amacıyle, memleketimizin tarıma 
elverişsiz veya az elverişli bölgelerindeki ha lka ; esas veya yardımcı bir geçim vasıtası sağ
lamak ve boş işgücünü değerlendirmek gayesiy le Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sanat öğ
retim ve tekâmül kursları açılmakta, bu kurs lardan mezun olanlara uygun şartlarla tezgâh 
veya çorap makinesi dağıtılmakta; 

El sanatları ve küçük sanat mamullerimizin ve bilhassa küçük sanat kooperatifleri imalâ
tının yurt içinde ver yurt dışında tanıtılması amacıyle yurt içi ve yurt dışı fuarlara iştirak edil
mekte olduğundan ;•• gerekli harcamanın icabın da Türkiye Halk Bankası aracılığı ile yapılabil
mesi için 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 620 nci (Makine ve teçhizat alım
ları ve büyük 'onarımları) harcama kaleminin açıklamasının son kısmına «Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı bütçesinin 112 nci (Küçük sanatları korama ve geliştirme) programının, 02 nci 
(Küçük sanatları geliştirme) altpro'gramınm, (2) ödenek türü altında yer alan 001 nci (Sanat 
modelleri satmalmması ve dağıtılması) faaliyet indeki ödenek, el sanatlarının geliştirilmesi 
amacı ile Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıık larm-ca tespit olunacak esaslar dâhilinde har
canmak üzere Türkiye Halk Bankasına ödenebilir.» ibaresinin eklenmesi gerekmektedir. 

d) 6660 sayılı Kanım gereğince Güzel Sanatlarda fevkalâde istidat gösteren çocukların ye
tiştirilmeleri için bu çocuklarla refakatlerinde gönderileceklere memleket içinde ve dışında yapı
lacak tediyelerin yevmiye ve miktarları her sene Bütçe Kanununa bağlı formüllerle tespit edile
ceğini mezkûr kanunun 4 ncü maddesi hükme bağlamıştır. 

Fevkalâde istidat gösteren çocukların yetiştirilmesi için gereken giderler geçen yıllarda 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer almış ve ayrı bir maddeye ödenek konulmak suretiyle bu 
giderler karşılanmakta idi. 

Kültür Müsteşarlığının Başbakanlığa bağlanması nedeniyle 1973 yılı Bütçesinden ayrı bir 
faaliyet olarak gösterilemeyen bu masrafların ödeneğinin mevcudolduğu 900 (Hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler) Programının 04 (Sosyal transferler) altprogramında'ki 
002 (Burslar) faaliyetinin 900 (Transferler) harcama kaleminden ödenmesi için, kanun tasarısı
nın altıncı maddesinin (d) fıkrasındaki hükm ün getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Yedinci madde : 
1973 yılı Bütçe Kanununa ağlı (A), (M) ve (R) işaretli cetvellerin daire ve kurumlar kı

sımlarında yer alan hususlardan tasanda belir tilenler sehven kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Bütçe uygulaması bakımından bu yanlışların düzeltilmesi için kanun tasarısının yedinci 

maddesinde gösterilen düzeltmelerin yapılmasına, ihtiyaç duyulmuştur. 

C, Senatosu . (S. Sayısı : 285) 



_ 4 — 

Bütçe Karona Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/858 

Karar No. : 263 
20 « 6 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı K öy İşleri Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsilcile
rinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde izah edilen hususları yerinde gören Komisyonumuz tasarıyu ve bağlı 
cetvellerini aynen kabul etmiştir. 

Grenel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan V. Sözcü Kâtip 

Ankara Ankara Çorum 
Y. Köker M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 

, Adana 
S. Kılıç 

Ankara 
/. Yetiş 

Eskişehir 
/ . Angı 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
N. Çerezci 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

Çorum 
A. Güler 

Eskişehir 
S. öztürk 

İçel 
C. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Ankara 
T. Toker 

Edirne 
M. N. Ergenel 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Kütahya 
M. Erez 

Ordu 
B. S. Baykal 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1973 yılı Bütçe Kanunu üe bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısî 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 68 nci maddecimin 2 mei fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Amcak, esas itibariyle giderlerini kemdi gelirleri ile karşılayan veya sadece belli (amaçlarla 
ĝ enel bütçeden Haşine yardımı aîan katma büt celi idareler için îbaı madde hükmü u^gıdamımaz. 
Yalnız, bu idareler bütçelerinde, memurların 9 aylık maaş farklarının ödenmesi için Maliye 
Bakanı «Diğer eski yıllar baroları» adiyle yeni faaliyetler açmaıja ve ihtiyaca göre ödemek kay
detmeye yetkilidir. 

MADDE 2. — 1973 yılı Bütçe Kamranumum 70 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Ancak, esas itibariyle giderlerini kemdi gelirleri ile karşılayan veya sadece belli amaçlarla 

Genel Bütçeden Hazine yardımı alsa 'katana bütçeli idareler hakkında yakardaki fıkra hiükmıü 
uygulanmaz. 

MADDE 3. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Köy işleri Bakanlığı kıs-
mının ilişik (1) sayılı ödenek cetvelimde yazılı tertiplerine 100 000 000 liralık 'ek ödenek veril-
miştir. 

MADDE 4. — üçüncü madde ile verilen 100 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama 
kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5, — 1973 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A) işaretli cetvelin Köy işleri Bakanlığı bas
ınının sonunda bulunan «237 sayılı Kanun gereğince 1973 malî yılında satınalımacak (taşıt Üste
sinin sonuna, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 6. — 1973 yılı Bütçe Kanununa Foağlı (E) işaretli cetvelin : 
a) 399 - Çeşitli hizmet alımları başlığı altın da bulunan açıklamanın sonumda parantez ftçim-

deki (Yalnızca Millî Savunma Bakanlığı için) ibaresi (Yalnız Millî Savunma Bakanlığı ve Jandar
ma Genel Komutanlığı için) şeklimde değiştirilmiştir. 

b) Emekli Sandığına ödemeler barşlığı a l t a da bulunan açıklamamın üçüncü paragrafımda 
tırnak içindeki 5434 sayılı Kanunun ibaresinden sonra (Geçici) kelimesi eklemmiştir. 

c) 620 nci «Makine ve teçhizat alınılan ve büyük onarımlafli» harcama kalemimin açıMamma-
sının son kısanına aşağıdaki ibare eklenmiştir : 

«Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 112 nci (Küçük sanatları koruma ve geliştirme) 
programının 02 (Küçük sanatları gelişltirime) alt programına 2 ödenek türü altında yer alan 001 
nci (Sanat modelleri satınahmiuası ve dağıtılması) faaliyetindeki ödemek, el sanatlarınım geliş
tirilmesi amacıyle Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca tespit olunacak esasla^ .dahilin
de harcanmak üzere Türkiye Halk Bankasına öd emebilir.» 

d) Burslarla ilgili açıklamanın sonuna aşa ğıdaki hüküm eklenmiştir. 
«6660 sayılı Kanun uyarınca yurt içi ve dışında yeitiştMlecsüderim tedavi, ders, araç ve enstrü

man gidsrlesri, bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri, sanatları ile ilgiM 
olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterile
rinde kendilerine refakat edecek .sanatkârlara ödenecek ücretler, refakatindekilerle beraber 
gidecekleri temsil, konser, müze, galeri ve sergi 1er için ödenecek duhuliye ücretleri, taltif smahi-
yetimde yetiştiricilerine ve kendilerime hediyeler, sanatları ile ilgili olarak yapacakları igeizilıerde 
kendilerine ve refakatindekılere ödenecek yolluk ve giderler, 

Kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Barcâ-
rah Kanunu hükümleri gereğince ödenecek yolluk ve 350 şer lira aylıkları, yurt dışımda ydtiiş-
tirileesk öğrencilerle refakatindekilerle geaıelk harcırah gerek aylık ödemeleri içim tahsilde bulu-
nacaküarı memleketlerdeki Türk öğrencilerime tatbik olunan öğrenci baremi ve harıcıralhları, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 
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BÜTÇE KARMA. KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1973 ıjth Bütçe Kanunu He bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapûması hokkında kanun ia-sarıs-t 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 neti maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 
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(Hükümetin tasarısı) 

Başbakanlık bütçesindeki Kültür Müsteşarlığı Kurumunun 900 (Hizımet prıogramlarnıa da
ğıtılamayan transferler) programının 04 (Sosyal transferler) altprogramımn, 3 ödenek t^ünün 
002 (Burslar) faaliyetinin 900 harcama kalemin den karşılaınır,:» 

MADDE 7. — 1973 yılı Bütçe Kanununa ibağlı (A), (M) ve (R) işaretli cetvellerin aşağıda 
yazılı daire ve kurumlar kısımlarında yer alan: 

I - Başbakanlık bütçesindeki, Atom Enerjisi Kurumunun 102 programının 03 altpragramuım 
1 ödenek türünün 001 faaliyetinin 100 personel giderleri harcama kaleminıdeki (45 655) liralık 
ödeneğin (46 655) lira «olarak, 

II - Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 900 programının 02 alt programının 3 ödenek türünün 006 
(Belediyelere iktisadî transferler) faaliyetinin kod numarası 007 olarak, 

III - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (M) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında: 
a) Ankara Fen, istanbul Galatasaray ve istanbul Erkek liselerinin karşılarındaki miktar

lar 3.300 lira, 
b) Van Atatürk Lisesinin karşısındaki miktar 3.000 lira, 
c) Aydın Nazilli Cumhuriyet Ortaokulunun, Aydın - Nazilli Sümer Ortaokulu, 
d) İzmir Karabağlar Ortaokulunun, izmir Cumhuriyet Ortaokulu, 
e) Kastamonu Alpaslan Lisesinin, Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi, 
f) Nevşehir - Ürgüp Ortaokulunun Nevşehir - Ürgüp Lisesi, olarak; 

IV - 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin İmar ve iskân Bakanlığı kısmının 
sonunda bulunan «237 sayılı Kanuna göre satınalınacak taşıt listesi» aşağıdaki şekilde: 

Adet Taşıtın cinsi Kullanıldığı yer 

1 Binek tenezzüh şasi 4X2 Bakanlık makamı için 
1 Otobüs (en az 40 kişilik) 4X2 Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü için 

10 Pick - up "(Şehir içi hizmetleri) için) 4X2 Belediye Fen ve imar görevlerine yardım ede
cek ekipler için il imar müdürlüklerine 

4 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 » » » » » 
4 Arazi Pick - up (3 kişilik) 4X4 » » » » » 
1 Station Wagon tenezzüh şeşi 4X2 Deprem Araştırma Enstitüsü hizmetleri 
3 Arazi Pick - up (6 kişilik) 4X4 » » » » 
Düzeltilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 



(Bütçe ve Plan Komisyonun kâfoul ettiği metin) 

MADDE 7. —- Tasarının 7 nd maddesi aynen kabul edilmiştir* 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 
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(Hükümetin tasarısı) 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
İ. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Adalet Balkanı V. 
î. Öztrak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

13 . 6 .1973 

Devlet Bakanı 
/. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Dışişleri Bakanı V. 
AT. Talû 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakam V. 
F. Çelikbaş 

Maliye Balkanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Tanır 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Kırvmk M. N. Oktay 

F. Çelikbaş 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
N. Bayar 

Köy İşleri Bakanı 
O. Kürümoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

En. ve Taib. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Orman Bakanı 
t. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 

C.. Senatosu . (S. Sayısı : 285) 
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(Bütçe ve Plân Komisyonun kalbul ettiği metin) 

MADDE 8. — Tasannın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

a Senatosu (S. Sayısı : 286) 
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TASABIYA BAĞLI CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

Hizmetin tertibi 

Ö 5£ 

g § 
ft | 

o 
• r - j 
O 

ye
tp

: 
ı—1 
o3 03 

p! T3 
O 

o3 « ^ 

oj fl 
g JÜ c3 o3 

Açıklama Miktar 

(A) 
Köy işleri Bafeanuğı 

Köy yollarının yapımı, içme sularının temini ve elek
trik tesislerinin kurulması 

02 Köy yollarının yapımı 
2 

002 Köy yollarının yapımı 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 40 000 000 

003 Köy yolları ile iligili köprülerin yapımı 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 1 500 000 

3 
001 Köy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım 

900 Transferler 7 000 000 
03 Köy içme suyu tesisleri 

2 
001 Yapımı plânlanan köy içme suyu tesislerinin etüt ve 

proje yapımı 
300 Hizmet artımları 3 000 000 

002 Köy içme suyu tesisleri yapımı 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 10 000 000 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 23 000 000 

003 Köy içme suyu tesis yapımında kullanılan makine, teç
hizat ve yedek parçalarının tedarik ve onarımı 

600 Makine, teçhizat ve taşıt alımları 13 000 000 
3 

0°1 İl özel idarelerine yardım (aynî ve nakdî oilarak) 
900 Transferler 2 500 000 

Toplam 100 000 000 

G. Senatosu (S. Sayısı : 285) 
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(2) SAYILI CETVEL 

gr
a 

o %-> ft 
£ 
< 

£ 
<u 

ti 
O 

Pl 

o k» 

aa
li 

fe 

o 

Ö ca 

c3 oâ 

M W 

02 

03 

002 

003 

001 

001 

002 

003 

700 
710 

700 
710 

900 

300 
350 
352 

400 
460 
700 
710 

Açiklama 

KÖy isteri Bakanlığı 
Köy yollarının yapımı, içme sularının temini ve elek
trik tesislerinin kurulması 
Köy yollarının yapımı 

Köy yollarının yapımı 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 
Yapı, tesis ihale bedeli karşıllığı 
Köy yolları ile ilgili köprülerin yapımı 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 
Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı 

Köy yolları yapımı için il özel 
Transferler 
•Köy içme suyu tesisleri 

idarelerine yardım 

Yapımı plânlanan köy içme suyu tesislerinin etüt ve 
proje yapımı 
Hizmet alimi a n 
Kiralar 
Makine, alet ve taşıt kiraları 
Köy içme suyu tesisleri yapımı 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
İnşaat malzeme alımlan 
Yapı, tesis bedeli karşılığı 
Yapı, tesis ihale bedelli karşılığı 
Köy içme suyu tesis yapımında kullanılan makine, 
teçhizat ve yedek parçalarının tedarik ve onanmı 

600 Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
610 Taşıt alımları 
620 Makine ve teçhizat alımlan ve büyük onarımları 

001 İl özel idarelerine yardım (aynî ve nakdî olarak) 
900 Transferler 

Miktar 

40 000 000 

1 500 000 

7 000 000 

3 000 000 

10 000 000 

23 000 000 

3 000 000 
10 000 000 

2 500 000 

Toplam 100 000 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 
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(3) SAYILI CETVEL 

Köy İşleri Balaınlığı 

237 sayılı Kanun gereğince 1973 malî yılında satın alınacak taşıt listesi 
Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

20 Kamyon tam yüklü ağırlığı YSE kuraklık belgelerinde 
en az 7 500 kg (Şasi kabin) 4X2 kullanılmak için 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 285) 



Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 ysh Bütçe Kamımına bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanon tasarıaı ve Bütçe Karaıa Komisyonu ra

poru (M. Mcelisi 1/860; C. Senatosu 1/219) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20:6,1973 
Tetkik Baircsi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -1673/C03Ü 

âlillet Licelisi Başranhğuur 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakanlar Kurulunca 
20 . 6 . 1073 tarihinde kararlaştırılan «1973 yılı "rûtoe Eanıınnna bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kamın tasarısı» ve gerekçesi ile ski cetveller iliaik olarak sunulrnr..ş-
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

Birinci madde : 
Malûmları olduğa üzere 5 «ayılı Kanım hükmimde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ve 2 sayılı kanun hükmünde kararname::!:! bâzı maddeleri d<rğişiin'!miş ve geçici bâzı 
maddeler eklenmiş buhumıakîauır. 

1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesi ile getiriVu el-:: geçici maddelere eklenmiş bulunan ek ge
çici 49 ncu madde ve geçici 5 nei maddeler 657 saydı Kanuna 1327 saydı kanunla ilâve edilen ek 
geçici 8 nei madde kapsamına girenlerin intibaklarını düzer kurla ve bunların bâzı hizmetlerini 
değerlondirmiçtir. 

Hâkimler sınılma dahil personelden, ek geçici S nei maddenin kapsamına girenlerin 2 nei de
recede geçirdikleri kanunî süre 2 yıldır. Buna gö u yarılarak, intibaklar sonunda hâkim sınıfına 
dahil personelin aylıkları bir derece yükselmiş okmak'ır. 

Anayasa Mahkemesi ile Adalet Bakanbğmda hâkim suıiıina dahil personelin 1973 malî yılı 
kadrolarında gerekli değişikliğin yapılmam icabetmektedir. 

Bu değişiklik sebebiyle yeni bir ek ödenek verilmesine ihtiyaç yoktur, 
Bu itibarla, kanun tasarısına ilişik (1) saydı cetvelde yazdı kadroların çıkarılmasına banım 

yerine, 1 Haziran 1973 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilişik (2) saydı cetvelde yazılı'kad
roların ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 



İkinci ve Üçüncü maddeler ': 
Alt Ödenek Fâaliyet. Harcama 

Program Program IMirü Proje Kalemi 

Başbakanlık 
111 01 1 001 340 

& 
I 1İ1 01 1 O01 212 

321 
322 

? 331 
W 336 
1 350 
ı—< 

363 
§g 410 
S 431 

440 
492 
494 
510 
520 

Eklenen İzahat 

z Kasın - Yayin Gtendl MHidiirfıüğii 
500 000 Memleketimizin içinde bulunduğu 

leketin yüksek menfaatlerinin ica 
bir şekilde âksettirilmıesi için (bir 
«Beyaz Kitap» adlı yayının besk 
harcama kalemindeki ödenek y 
harcamaları karşılayamayacağınd 
500 000 liralık ödeneğin eklenme 

Adalet Bakanlığı 
350 000 Anayasanın öngördüğü Devlet G 
525 000 luişu hakkındaki kanun tasarısı T 
700 000 den çıkmak üzeredir. 
700 000 Bu kanun hükümlerinin yerine ge 
350 000 7 adet Devi öt Güvenlik Mahkem 

1 750 000 Bu mahkemelerin 1973 yılındaki 
2 100 000 Adalet Bakanlığı Bütçesinin 111 

350 000 kalemlerine 10 430 000 liralık öden 
700 000 Verilmesi derpiş (olunan 10 930 0 
700 OOO yapılacak tasarrufJıa karşılanacakt 
700 000 

70 000 
35 000 
700 000 
700 000 
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Bütçe Karma Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

BiMç& Kaırrrm Kamisty^anu. 
Esas N a. : 1/8Û0, 
Karar No. : 265 

20.6.1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1973 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi ve. görüşüldü. : 

1 nci maddesi ile bütçe kanununa bağlı Anayasa. Mahkemesi ile Adalet Bakanlığı hâkim, sını
fına dahil personelin kadrolarda (1 ve 2) sayılı cetvellerde gösterilen değişiklilderin yapılması; 

2 nci ve 3 ncü maddeler ile, (3) ve (4) sayılı cetvelde gösterilen (10 93fl 000) liralık ek ödene
ğin verilmesini ön görmekte olan tasarı, komisyonumuzca yerinde görülerek *:ynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan V. Sözcü. Kâtip 

Ankara Ankara Çorum 
Y. Köker M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 

Afyon K. 
II. Hamamcıoğlu 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İsparta. 
A. t. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
B. A. Kavurmacıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Eskişehir 
t. Angı 

îçel 
C. Okyayıu 

Kütahya 
t. E. Erdinç 

Samsun 
D. Kitaplı-

Bursa 
N. Ath 

Eskişehir 
S. Özfürlc 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Niğde 
İV. Çerezci 

Samsan 
H. Özalp 

C. Senatosu (S. Sayısı ; 286) 



HÜKÜMET TASARISI 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununun 
25 nci maddesi gereğince adı geçen Kanuna 
©klsaıen ve (A) işaretli cetvelin Anayasa Mah
kemesi ile Adalet Bakanlığı kısımlarının sonun
da yer ialan kadrolarından ilişik (1) sayılı oat-

. velide yazıll kadrolar çıkanlımış, bunun yerine 
(1 Haziran 1973 tarihinden geçerli olmak üze
re) ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 

•elenmiştir. 

MADDE 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
"bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı öde
nek cetvelinde yazılı tertiplerine (10 930 000) 
liralık leık ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci madde ile verilen 
(10 930 000) liralık ek ödeneğin ayrıntılı (har
cama kaimlerine dağıtım! ilişik (4) sayılı uy
gulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4. • 
yürürlüğe, girer 

MADDE 5. • 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

20 . 6 . 1973 

Başı) aka ıı 
A. Tülü 

Devlet Bakam 
/. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
T. H. Bay ülken 
Ticaret Balkanı 

A. Türkel 
Ulaştırma Bakanı V. 

F. ÇeliUaş 
Turizm. ve Tan. Bakanı 

A. t. Kırımlı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Erk men 
Adalet Bakanı 
II. Mumcııoğlu 
Maliye Bakanı 

S. T. Jlüftüoğlu 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Tanır 
Çalışma Bakanı 
A. A. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
M. A. Oktay 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Keınununa bağlı (A) işaretti cet-
elde değişiklik yapılmam hakkında kanun tasarısı 

MADDS 1. — Tasarıma 1 nci maddesi ay
nan kiıbuü edilmiştir. 

MADDE 2, -— Tasarının 2 nci maddesi 
sn kubul cûllmîsÎLir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Tasarının 4 nıeü maddesi ay-
r.:ıı kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nan kaibul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A". Settir 
Millî Savunma Bakanı 

/. S an e ar 
Millî Eğitimi Rakam 

O. Dengiz 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Cclikbas 

Devlet Bakanı 
7. II. Tekine! 

İçişleri Bakanı 
31. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
A. Ok 

Tarım Bakanı 
A. A. Tuna 

Sanayi re Tek. Bakanı En. ve T ab. Kay. Bakanı 
A. Bay ar K. Demir 

Köy İşleri Bakanı O mı an Bakanı 
O. Kürümoğlıc 1. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
C. Coşkun 

C. Senatosu ,s. Sayısı : 28Gj 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

Anayaaa Mahkemesi kadro es&veli 

Kadro derecesi - Görev unvanı 

Hâkim ve meslek mensubu Raportör 

Adet 

Sınıfı 

Adalet Bakalnığı 

(1973 malî yılı kadroları) 

Hâkim, savcı ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 

Derece Aidet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 794 
285 
320 
37.5 
516 
4,19 
290 
196 
353 
420 

Toplam 4 977 

0. Senatosu ;S. Sayısı : 28G) 
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(2> SAYHJ CETVEL 

Anayasa Mahkemesi kadro cetveli 

Sınıfı Kadro derecesi Görevin unvanı 

Hâkim ve meslek mensubu 2 Raportör 

Adalet Bakanlığı 

(1973 malî yılı kadroları) 

Sınıfı 

Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 
Hâkim, 

savcı 
savcı 
savcı 
savcı 
savcı 
savcı 
savcı 
savcı 
savcı 
savcı 

ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 
ve bu 

meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 
meslekten 

sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 
sayılan 

görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 
görevlerde 

bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 
bulunanlar 

Derece 

Adet 

1 

Adet 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 932 
320 
356 
500 
395 
300 
225 
330 
244 
375 

Toplam 4 977 

C. Senatosu (S. Sasyısı : 286) 
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(3) SAYIM CETVEL 

Hizmetin tertibi 
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P< 
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be Pt S S p § 

^ ^ O t a W M Açıklama Miktar 

(A) 
Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 

111 . Haber alma ve değerlendirme 
01 Haber alma ve değerleudirnre 

1 
001 Haiber .alma ve değerlendirme 

300 Hizmet alımları 500 000 
Adalet Bakanlığı 

111 Yargılama işleri 
01 Birinci derecede yargılamanın yürütülmesi (mahkemeler) 

1 
001 Kovuşturma, yargılama ve icranın yürütülmesi 

200 Yolluklar 350 000 
300 Hizmet alımları 6 475 000 
400 Tüketim malıları ve malzeme alımları 2 205 000 
500 Demirbaş alımları 1 400 000 

Genel Toplam 10 930 000 

(4) SAYILI CETVEL 

Başbakanlık Basın - Yayım Genel 'Müdürlüğü 

111 Haber alma ve değerlendirme 
01 Haber alma ve değerlendirme 

1 
001 Haber alma ve değerlendirme 

300 Hizmet alımları 
340 Baskı ve cilt 500 000 

Adalet Bakanlığı 

111 Yargılama işleri 
01 Birinci derecede yargılamanın yürütülmesi (mahkemeller) 

1 
001 Kovuşturma yangılama ve icranm yürütülmesi 

200 Yolluklar 
210 Yurtiçi yollukları 
212 Yurtiçi geçici görev yolluğu 350 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 286) 
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Hizmetin tertibi 
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W W Açıklama 

300 Hizmet alımları 
320 Ulaştırma giderleri 
321 Telefon--giderleri 
322 Posta - Telgraf giderleri 
323 Tasıma güderleri 
330 Tarifeye bağlı ödemeler 
331 İlân 
336 Kovuşturma giderleri 
350 Kiralar 
351 Gayrimenkul kiraları 
360 Onarım giderleri 
363 Bina küçük onarımı 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
410 Kırtasiye, basilli kâğıt, defter ve benzeri alım ve 

giderleri 
430 Yakacak ve akaryakıt alımları 
431 Yakacak alımları 
440 Elektrik, Su, Havagazı giderleri 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
492 Temizlik malzemeleri alımları 
494 Yangından korunma malzemeleri 
500 Demirbaş alımları 
510 Büro malzemeleri alımları 
520 Büro makineleri alımları 

Genel Toplam 

Miktar 

525 000 
700 000 
700 000 

350 000 

1 750 000 

2 100 000 

350 000 

700 000 

700 
700 

70 
35 

7O0 

000 
000 

000 
000 

000 
700 000 

10 930 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞL CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

)>&<( 
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Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru (M. Meclisi 1/859;C. Senatosu 1/218) 

T. C. 
Başbakanlık 20 .6 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 -1661/6023 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
2 . 6 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Malûmları olduğu üzere, ilgili tanımlardaki hükümler uyarınca 14 Ekim 1973 Pazar günü Genel 
Milletvekili, (€) grubunda yer alan illerde Cumhuriyet Senatosu üyeleri üçte bir yenileme ve ayrıca 
Eskişehir, Sivas ve Urfa'da boş bulunan birer Cumhuriyet Senatosu Üyeliği için ara seçimleri yapı
lacaktır. 

Öte yandan 4 . 6 . 1972 Pazar günü yapılması gereken genel 'mahallî idare seçimlerinin de 1973 
yılında yapılması 1569 sayılı Kanunla öngörüldüğünden 1973 yılı bütçesinin Adalet Bakanlığı kıs
mının ilgili tertibine 97 milyon liralık ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Ancak : Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 1700 sayılı Karnınla değişiklikler olmuş ve bu değişik
likler dolayısıyle seçimler için 1973 yılı Bütçesi ile tefrik edilen 97 milyon liralık ödeneğin kâfi 
gelmeyeceği anlaşılmıştır. 

Bu itibarla; 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısmının 
- 111 kod numaralı (Yargılama işleri) programının 04 kod numaralı (Genel ve mahallî seçim işleri) 

alt programının 3 ödenek türünün 001 (kod numaralı (Genel ve mahallî seçim işleri) faaliyetinin 
900 kod numaralı (Transferler) harcama kalemine 50 milyon liralık ek ödeneğin verilmesine ihti
yaç duyulmuştur. 

Verilmesi derpiş olunan 50 milyon liralık ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılana
caktır. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
e Karına Komisyonu 

Esas No. : 1/859 
Karar No. : 264 

20 .6 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetveide de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplan
tıda incelendi ve görüşüldü : 

14 Ekim 1973 günü yapılacak Genel Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme se
çimi ve ayrıca 1973 yılında yapılması öngörülen Mahallî İdare Seçimleri için 1973 yılı Bütçesine 
97 000 000 liralık bir ödenek konulmuştur. 

298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 1700 sayılı Kanun çıkarılmış olduğundan, 1973 bütçesiyle tefrik olunan 
97 000 000 liralık ödeneğin seçim masraflarını karşılamayacağı anlaşılmıştır. 

Seçim masraflarının karşılanabilmesi için daha 50 000 000 liralık bir ek ödeneğe ihtiyaç du
yulmasını öngören kanun tasarısı komisyonumuzca yerinde görülerek, tasarı aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan V. Sözcü Kâtip 

Ankara Ankara " Çorum 
Y. Köker M. K. Yılmaz A. Topçubaşt 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Bursa 
İV. AtU 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Eskişehir 
/ . Angı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İsparta 
A. 1. Balım 

İçel 
C. Okyayuz 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
N. Çerezci 

Niğde 
H. A. Kavurmactoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Samsun 
E. Özalp 
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HÜKÜMET TASARISI 

1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapıl/ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
ibağllı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
anının 111 kod numaralı (Yargılama işleri) 
programının ı04 kod numaralı (Genel ve ma-
hıaMî seçimi işleri) altprograımının 3 ödenek tü
rünün 001 kod numaralı (Genel ve mahallî se
çim işleri) faaliyetinin 900 kod numaralı 
(Transferler) harcama kalemine (50 000 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Ulaştırma Bakanı 

8. Özbek 
Turizm ve Tan. Bakanı 

A. 1. Kırımlı 

2 . 6 . 1973 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 
Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Maliye Bakanı 

8. T. Müftüoğlu 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Tanır 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakamı 
M. N. Oktay 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

1. — Tasarının 1 nei maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

2. — Tasarının 2 nei maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başjbakan Yardımcısı 

K. Satır 
Millî iSavunma Bakanı 

/. Sancar 
Milî Eğirtam. Bakanı 

O. Dengiz 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Çelikbaş 
Sanayii ve Tek. Bakanı 

N. Boyar 
Köy İşleri Bakanı 

O. Kürümoğlu 

Devlet Bakanı 
î. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

En. ve Ta»b. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Orman Bakanı 
/ . Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 

<•» 
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