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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına giden: 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'a, Yerel 

Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 

Eyüboğlu'na, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Ali Topuz'un; 

Devlet Bakanı Enver Akova'ya, Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı'nın; 

Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a. imar 
ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın; 

Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya. Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un: 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun; 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e. Milli Savun
ma Bakanı Hasan Esat Işık'ın; 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya 
Devlet Bakanı Enver Akova'nm; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'a, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın: 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 

Yüceler'e. Devlet Bakanı Ahmet Şener'in; 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'a, Kültür Ba
kanı Ahmet Taner Kışlah'nın: 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sivas Üyesi Muhittin Tayîan'm, hastalığına bina
en 5 . 1 1 . 1978 tarihinden itibaren 21 gün izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi: 

TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara 
bağlı harcamalar hakkında (10/69) kurulan Araş-
tırma Komisyonu Başkanlığının 1 . 11 . 1978 tarihin
den itibaren görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi; 

Kabul edildi. 
TKİ Şark Linyitleri Aşkale İşletmesine dair 

(10/76) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
6 . 11 . 1978 tarihinden itibaren görev süresinin bir 
ay uzatılmasına dair tezkeresi, 25 . 4 . 1978 tarihli 
5 i nci Birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu ka
rarı gereğince Arştırma Komisyonlarının görev sü
resi bir defaya mahsus olmak üzere iki ay uzatılabi
leceğinden bilgiye sunuldu ve gündemdeki yerini al-

j mak üzere Başkanlık Divanına havale olundu. 

522 
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Ankara Üyesi Cengizhan Yorulmaz'ın, Dışişleri 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi; 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyon Sözcülüğüne Manisa Üyesi Fahri Dayı'nın se
çildiğine dair tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Zeyyat Baykara ve arkadaşlarının, şiddet olay
ları üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi üzerindeki müzakereler tamamlandı. 

23 . 11 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanmak üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Üyelerin Teklifleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet 

Ali Arıkan'ın Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi. 
(2/142) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Sözlü Soru 
2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal'ın. bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları ge

zideki masraflarına dair sözlü sorusu. (6/102) (İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir) 

Yazdı Soru 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri 

Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ il sınırları içinde 1978 prog
ramına dahil olan yol yapım, onarım ve diğer inşaat 
işlerine dair yazılı sorusu. (7/1003) (Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 12 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı A. Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Ali Topuzun vekillik etmesinin ıtygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1556) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12-19 Kasım 1978 tarihleri arasında, görev ile 
yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı A. Bahir 
Ersoy'un, dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik 

— 523 — 
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etmesinin. Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başba

kan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1555) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12-15 K?sım 1978 tarihleri arasında görev ile 

yurt dışına gidecek olan Başbakan Bülent Ecevit'in 
dönüşüne kadar: Başbakanlığa. Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik 
etmesinin. Başbakan teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'c, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1554) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12-15 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile yurt 

dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz 
Ökçün'ün dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Mil
li Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. —• Tabii Üye Mucip Ataklının, hastalığına bi

naen 7.11.1978 tarihinden itibaren 24 gün izinli sa
vılmasına da;r Başkanlık tezkeresi. (3/1540) 

BAŞKAN — İzin talepleri var. okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mucip Ataklı-' 

nın hastalığına binaen 7 Kasım 1978 tarihinden itiba
ren 24 gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
ne! Kurula arzı. Başkanlık Divanının 21.11.1978 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yücs tensiplerinize arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Mucip Aîaklı'mn hastalığına 
binaen 7 Kasım 1978 tarihinden itibaren 24 gün müd
detle izinli sayılması oylarınıza sunulur. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.5. — Kocae'i Üyesi Abdullah Köseoğlu'nun, has
talığına binaen 20.11.1978 tarihinden itibaren 20 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/155) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere daha var. okutu
yorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Abdullah Kö
seoğlu'nun, hastalığına binaen, 20.11.1978 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı. Başkanlık Divanının 23.11.1978 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Kocaeli Üyesi Abdullah Köseoğlu'
nun hastalığına binaen. 2C.11.1978 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle izinli sayılması oylarınıza sunulur. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasına' ilişkin 6594 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Se
natosu : 2/138) (S. Sayısı : 812) (1 > 

BAŞKAN — Saym üyeler: 

(1 > 812 S. S. Basmayazı tutanağın sonuna eklidir. \ 

— 524 

Bütün işlere îakdimen öncelik ve ivedilikle bazı 
kanun tekliflerinin görüşülmesi için önergeler var. 
Bunlardan Karadeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili ko
nuyu görüşmek üzere Saym Komisyon ve Hükümet 
adına Saym Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, hazır
lar. 

Önergeyi okutuyorum efendim, 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin. «Birinci görüşülmesi yapılacak ışier^ 

kısmında bulunan 812 sıra sayılı «Karadeniz Teknik 
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Üniversitesi» adıyla Trabzon'da bir üniversite kurul
masına ilişkin 6594 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifinin müstaceliyeti sebebiy
le bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Hüseyin Öztürk 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

ve Kültür Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıy
la Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifinin öncelikle görüşülmesi oylarınıza sunulur. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yine aynı Kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Bu hususta söz isteyen arkadaşı
mız var mı? Olmadığına göre, aynı teklifin ivedilik
le görüşülmesi oylarınıza sunulur. Kabul edenler... 
Kabul eitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her 'işe tak dilmem 'görüşülmesi tekidi" edilmekte
dir. Kabul edenler... Kalbul, etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gerekçemin ve maddelerinin okunup okunmama
sını oylarınıza sunacağım. Gerekçenin okunmama
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelerin tartışması ve görüşülmesi sırasında 
el'betteki okunma kaydı mevcuttur. Maddelerin 
okunmamasını kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelerin okunımiaması kalbul edilmiştir. 

Teîkllfin görüşülmesine başlıyoruz efendim. 
Bu teklifin tütmü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — CHP Grubu adı

na söz işitiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın Hasan 

Güven. 

CHP GRUBU ADINA HASAN GÜVEN (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

1750 sayılı Üniversite Yasasının 1 nci maddesi 
aynen, «Yükseköğretim bir bütündür. Üniversite
ler bu Kanun hükümlerine tabidir» der. Yine, 1750 
sayılı Üniversite Yasasının 44 ncü maddesi, «Biri 
profesör olmak üzere, en az 7 öğretim üyesi en az 
iilki yıl için görevlenldir'ilıniiş bulunmadıkça bir fakül
tenin kuiruluşu tamamlanmış sayılmaz ve o fakülte 
de faaliyete geçemez. İki fakülte faaliyete geçmedik
çe bir üniversite kuruluşunu tamamlamış olmaz.» 

Aynı Yasanın 82 nci maddesinde. «4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu ile, bunu değiştiren 115, 119, 345, 
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923 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. Kara
deniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üni
versite Kurulması Hakkında 6594 sayılı Kanun ile, 
bunu değiştiren 336, 535, 871 ve 1650 sayılı kanunla
rın buna aykırı hükümleri saklıdır.» denmektedir. 

Şimdi bu durum karşısında, 4956 sayılı eski Üni
versiteler Kanunu esas alınarak hazırlanan 6594 sa
yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Yasası ve 
değişiklikleri ünıiverisite kuruluşunu güçleştirmek
teydi. Söz konusu Yasada «Hükümleri saklı» de
nen. 871 sayılı Yasanın bininci maddesinin ikinci fık
rası ise aynen şöyledir: «Bir fakültenin kuruluşunun 
tamamlanması, o fakültenin kadrosunda profesörle-
kurulunu teşkil edecek aylıklı en az altı profesörün 
bulunmasına bağlıdır.» 

Şimdi görülüyor ki, 1750 sayılı Yasanın 44 ncü 
maddesine göre, bini profesör olmak üzere, profe
sörlük (kaydına bakılmadan yedi tane öğretim görev
lisi oldu mu, bir fakülte kurulmuş olabiliyor. Hal
buki eski Karadeniz Üniversitesi kurulması hakkında 
saklı tutulan Yasaya göre, altı profesör olmadıkça 
fakülte kurulaımııyordu. Bu çelişkinin giderilmesi için 
Ankara Üniversitesi, Üniversiteler Kanunu hakkında 
Anayasa Mahkemesine dava açmıştı. Anayasa Mah
kemesinin esas 1973/37, karar 1975/22 sayılı kararıy
la; 82 nci maddenin ikinci fıkrasının «Karadeniz 
Teknik» sözcükleriyle başlayıp, «Hükümleri saklıdır» 
sözcükleriyle biten birinci tümcesinin Anayasaya ay
kırı Olduğunu ve iptaline kanar verilmesi suretiyle, 
sonuç olarak 871 sayılı Yasanın bininci maddesinin 
ikinci fıkrasını iptal etmiştir. Gerekçe olarak da, 
1750 sayılı Yasanın 44 ncü maddesinde üniversite 
kuruluşuna ait, «Biri profesör olmak üzere en az 
yedi öğretim üyesinin varlığını geçerli sayması» hük
mü de vardır. 

Şimdi bu açıklığa gelmeden evvel, Trabzon Mil
letvekili (Şimdiki Devlet Bakanı) Sayın Ahmet Şe
ner bu işi yasal yönden düzenlemek için bir kanun 
teklifi vermişti. Bu kanun teklifinde de amaç, demin 
söylediğim 871 sayılı Yasanın birinci maddesinı'n 
İkinci fıkrasında fakültenin kuruluşunda «Altı profe
sörün bulunması» hükmünü kaldırıp, onun yerine 
1750 sayılı Yasanın 44 ncü maddesinde, «Biri profe
sör olmak üzere yedi öğrettim görevlisi bulunması» 
hükmünü monte şeklinde idi. Şimdi, Anayasa Mah
kemesinin ayrıçaMc getiren bu hükmü kaldırması su
retiyle, 44 ncü madde otomatikman yürürlüğe girmiş 
oldu. Bunun sonucu olarak da, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Danıştaydan durum hakkında mütalaa 
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istemiştir. Danıştay Üçüncü Dairesinin esas 1976/62, 
karar 1976/64 sayısı ile görüş olarak, «İptal edilen 
bu madde karşısında Yasaya uygun, biri profesör ol
mak üzere yedi tane öğretim görevlisi bulunan iki fa
kültenin tamamlanması sonucu üniversitemin özerkli
ğini ilan edebileceğim» bildirmiş; Karadeniz Tek
nik Üniversitesi de, gerek bu Anayasa Mahkemesi ka
rarı, gerek bu Danıştay isıtişari mütalaasını esas ala
rak özerkliğini ilan etmiş durumdadır. 

Bu haliyle artık Anayasa Mahkemesi kararıyla 
iptal edilmiş kanun hükmünün bir daha yeniden ye
ni bir yasayla kaldırılmasına imkân yoktur. Bu, öl
müş adamın tekrar idama mahkûm edilmesi gibi bir 
durum olur. Bu haliyle bu Yasa teklifinin reddedil
mesi gerekmektedir. Bu nedenlerle Grubum adına 
Yasa teklif inin reddini talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE 
KÜLTÜR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN 
ÖZTÜRK (Savaş) — Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE 
KÜLTÜR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Zamanınızı almamak için özet olarak bu Yasa
nın durumunu arz etmek istiyorum. 

1750 sayılı Üniversiteler Yasasının 44 ncü mad
desi biri profesör olmak üzere en az yedi öğretim 
üyesinin bulunmasıyla bir fakültenin kuruluşunun 
tamamlanacağı, iki fakülte faaliyete geçmedikçe de 
bir üniversite kuruluşunun tamamlanmamış olacağını 
belirtmektedir. Ancak, aynı Yabanın 82 nci madde
sinde, «Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulması 
hakkında 6594 sayılı Kanun ile bunu değiştiren 336, 
355, 871 ve 1650 sayıl: Kanunların hükümleri saklı
dır» denmektedir. 

871 sayılı Yasanın 1 nci maddesinin son fıkrası 
ise, bir fakültenin kuruluşunun tamamlanması, o 
fakültenin kadrosunda profesörler kurulunu teşkil 
edecek aylıklı en az altı profesörün bulunmasına 
bağlanmıştır. 

Görüşülmekte olan yasa teklifi, 871 sayılı Ya
sanın 2 nci fıkrasını kaldırarak yerine 1750 sayılı 
Yasanın 44 ncü maddesini koymuştur. Ancak Ana
yasa Mahkemesi, 1750 sayılı Yasanın 82 nci mad
desindeki Karadeniz Teknik Üniversitesindeki istisna 
hükmü iptal edince, kendiliğinden 1750 sayılı Ya-< 
sanın 44- ncü maddesi yürürlük kazanmış oluyor. 

Bu nedenle aynı eşdeğer hükmü getiren bu Ya
sanın çıkmasına gerek kalmıyor. Komisyon toplan
tıları sırasında Anayasa Mahkemeslinin bu kararını 
eüimjize geçirememıiştak. Bu nedenle Komisyon olarak 
yasanın çıkması yolundaki karar almıştık. Mevcut 
Anayasa Mahkemesi kararı böylece ortaya çıkınca, 
'bu nedenle işbu kanun teklifinin reddini Komisyon 
olarak saygüanmızla arz ediyoruz. 

Teşekkür ederiz. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
AHMET İHSAN BİRÎNOİOĞLU (Trabzon) -

Ben işitiyorum, sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Birindioğlu. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla bir üniver
site kurulması hakkındaki fcaruunun bir an evvel bu
radan çıkıp kanunlaşmasını biz de Adalet Partisi 
Gruibu olarak memnuniyetle karşılıyorduk ve bu ka
nunun bir an evvel bir hükme bağlanmasını arzu edi
yorduk. 

Görüşmenin yapıldığı şu sıralarda, Anayasa Mah
kemesinin 1973/37 esas ve 1975/22 sayılı kararıyla 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 82 nci maddesi
nin bu Üniversiteyle ilgili 2 nci fıkrası hükmünün 
iptali ile şimdi huturlarımızda görüşmüş olduğumuz 
teklifin, kendiliğinden kanunlaştığı bir gerçektir. 

'Bu itibarla bunu biz Adalet Partisi Grubu olarak 
memnuniyetle karşılıyoruz. Yeter ki, Sayın Milli 
Eğitim 'Bakanlığının da bu işle ilgilenerek bir an ev
vel öğretim üyesi ve hoca bakımından burayı tak
viye etmesini temenni ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Ben istiyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Hepiniz bilirsiniz ki, bir konuda hassasiyetim var

dır. Senatonun ve Senato üyeliğinin ciddi bir konu 
olduğunu kabul ederim ve burada yönetimin, Baş
kanlık Divanının, Senatonun ve Senatodaki grupların 
bize görev yapmada imkân vermelerini dilerim. 

Burada bulunan arkadaşlar bilirler, salı günü ben 
buradaydım, Senatodaydım. Salı günü bize bu ka
nunlara ait hiçbir şey verilmedi, Çarşamba günü ge-
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ne bir nedenle Mecliste idim, başka bir işim de yok
tu. Bugün geldim, karşımızda üç tane dosya var. Tak
rirler geldi, bu dosyaların muhtevalarının öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesi kabul edildi. 

Şimdi bununla, anlayabildiğim kadarıyla Kara-
denizde bir teknik üniversite kurulması öngörülmek
tedir. Komisyon Başkanı arkadaşımız çıktı, dedi ki, 
(Ben bir şey anlamadım ne söylediğini) ama söylediği 
şu : «Anayasa Mahkemesinin bir kararı vardı, Ko
misyon olarak biz bunu bulamadık; ama bunun ka
bul edilmesi lazım.» 

Bir başka Trabzonlu arkadaşımız çıktı Halk Par
tisinden, o bir şeyler söyledi, ben yine anlamadım. 

Adalet Partisi Grubu adına bir Trabzonlu arka
daşımız çıktı, o da dedi ki, «Bunun kabul edilmesi 
lazım.» Neyi kabul ediyoruz, yani biz neyiz bura
da?.. 

Şimdi, bir üniversite kuruyorsunuz, biz oyumuzla 
bunu karara bağlayacağız. Hani bir görev yapmamış 
olsam da; «Efendim, daha evvel size verildi, dağıtıl
dı bunlar, siz okumadınız» o zaman anlarım bunu. 
Bir Komisyon Başkanı çıkıyor, bir şeyler söylüyor, 
yanımdaki arkadaşlarıma soruyorum, «Ne anladınız?» 
diyorum? «Bir şey anlamadık» diyorlar. 

Halk Partisinden bir arkadaşımız çıkıyor, ö bir 
şeyler söylüyor. Adalet Partisinden bir arkadaşımız 
çıkıyor o da bir şeyler söylüyor, fakat ne söylediğini 
anlamak kabil değil... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben de sor
dum kimse anlamamış, bana da anlatamadılar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Bu haklı bir 

şey değil. Şayet, bizim idrakimizin, muhakememizin 
bir değeri yoksa, bizim oyumuza niçin gerek duyu
yorsunuz? O zaman densin ki; «Efendim, bizim Baş
kanlık Divanı bunun çıkmasını uygun buldu, siz bi
zim yargımıza itimat edin.» Sistem bu ise, yürüsün 
gitsin; ama sistem, biz Senato üyesi olarak ciddi in-
sanlarsak, fonksiyonumuz varsa, kukla değilsek biz, 
bunun kurallara göre işlemesi lazım, bu tarzda olmaz. 
Yadırgıyorum, tepkimi bildirmek için söz aldım... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Teklif oto-
matikman kadük olmuştur, niçin getiriyorlar bunu? 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Nedir, onu da 
bilmiyoruz, nedir? 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı olmasın Sayın 
Aykan. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Efendim, ay
rıca şu olabilir. îvedilikle, öncelikle anlarım, çok acil 
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bir durum vardır, hiç düşünülemeyen bir durum var
dır, birdenbire düşünülemeyen bir durum olmuştur, 
bir şey gelir, onu anlarsınız, izah ederler size birisi; 
ama nedir bu. bunu bağışlarsanız anlamak mümkün 
değil. 

Değerli üye arkadaşlarımızın ve Senatonun cid
diyetiyle bağdaştıramıyorum, bu duygularımı ve tep
kilerimi söylemek için söz almıştım. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Yalnız Sayın Aykan, 29.8.1978 tarihinde dağıtıl

mıştır bu teklif bilgilerinize sunarım efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Olabilir. 
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR VE KÜL

TÜR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZ 
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. Sayın 
Öztürk, daha evvel söz istemişlerdi efendim. 

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR VE KÜL
TÜR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Efendim, söz isteyecek bir şey yok, 
anlaşılmayacak bir şey yok ki, 44 ncü madde iptal 
edilmiş. 

BAŞKAN — İzah edersiniz burada efendim. 

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR VE KÜL
TÜR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Bunu anlamamak nedir? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anlama
dık canım, ne yapalım yani, senin kadar zeki de
ğiliz. 

BAŞKAN — Neden öncelik ve ivedilik istediniz 
diye şaşırıyorlar. Bu durumu izah ederseniz, mesele 
hallolur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niçin bu 
şekilde konuşuyorsunuz? Komik bir şey mi? 

BAŞKAN — Lütfen, buyurun efendim. Hatip ko
nuşsun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR VE KÜL
TÜR KOMİSYONU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, kanun yürürlüğe 
girdi, yürürlüğe girmiş olan kanun için bekletmenin 
gereği var mı? Kanun yürürlükte. 

BAŞKAN — Haklısınız şimdi : 
Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; 
Konunun özü şudur : 
Türkiye'de üniversiteler yerel veya siyasi atmos

fere göre kurulma yolunda 20 yıldır çabalar. Aman 
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kurulsun. Nitekim, geçen gün de Kayseri Üniversite
si Kurulması Hakkındaki Kanunda, burada en nazik 
bir şekilde, fevkalade oturumun sonunda oya ko
nulmak gibi bir yola gidildi. 

Mesele şu arkadaşlar; üniversite kurmak, «Kur
dum» demekle olmaz. Devletçe, genel prensipleri, 
Türkiye'nin gerçeklerine ve üniversel kuruluşların zo-
runluklarına göre birtakım saklı prensipler ortaya kon
madıkça bu iş olmaz. 

Şimdi konu, sade bir kuruluş nasıl özerklik ka
zanır? Bu, anlaşılıyor ki, Trabzon'da üniversite ku
rulmasına ilişkin Kanun teklifinde başka bir suretle 
konmuş. 

Ben fikrimi açıklamak için size söyleyeyim: Bu
gün Hacettepe Üniversitesi Kanununda, rektörlük ku
ruluşu zaruri olarak uzun süreye bağlanmıştır; diğer 
üniversitelerde rektörün süresi iki senedir. 

«Devlet ölçüsünde ve üniversel bir kuruluş nasıl 
meydana gelir» diye bilimsel araştırmalara bağlı ka
lınmadığı için, günlük siyasi havaya göre üniversite 
kurduğumuz için bu kargaşa meydana gelmiştir. 

Bu kanun teklifinin belki ivedilik ve öncelikle gö
rüşülmesinin yeri var mıydı yok muydu; münakaşa 
edilebilir; fakat sadeleşmiş iş. Anayasa Mahkemesi
nin, Trabzon Üniversitesinde özerklik kazanılması 
için koyduğu koşulları, ondan sonraki kanun genel 
prensip olarak değiştirmiş, orada «Birisi profesör altı 
eğitim görevlisi» denmiş, burada «Birisi profesör 
toplam yedi kişi, yani altı öğretim görevlisi» denmiş; 
fakat bu vesileyle Sayın Bakandan rica ediyorum: 
Üniversiteler Kanununun hazırlandığını hepiniz be
nim gibi okuyorsunuz. Bu kanunda artık, «Sabahle
yin kalktık, akşama üniversite kurduk» kapısı kapan
sın. Bir üniversite «Kurduk» demekle kurulmaz. Üni
versitenin bütün ortamı hazırlanmadıkça, üniversite
nin kadrosu hazırlanmadıkça, «Kurdum» dersiniz, ama 
hiçbir zaman üniversel netice alamazsınız. 

Onun için, ben şunun için söz aldım: Bu Kanu
nun çıkmasında bir sakınca yok. Çözümlenmiş bir 
meselenin, ancak çözümlenmiş olduğunu saptamak gi
bi bir sonuç veriyor bu kanun; fakat bu vesileyle 
Komisyon Başkanına ve Sayın Bakana şunu arz edi
yorum ki, artık üniversite kurmak işini, Türkiye ölçü
sünde ciddi bir prensibe (Yerel şartların hazırlanma
sı noktasından, eğitim metotları noktasından ve rek
törlerin süresi noktasından) bağlamak lazımdır. 

Arkadaşlar; 
İki senede bir rektörün bir üniversitenin gerçekle

rini kavraması dahi mümkün değildir. Çünkü, bizim 

özerklik mevzulunuzda rektörlüğe, yapı yapmaktan 
kadro hazırlamaya ve Parlamento içinde girişimler 
yaparak tahsisat almaya kadar düşen vazifeler vardır. 

Sayın Bakandan rica ediyorum: Bu Kanun ne 
bir şey getiriyor ne bir şey götürüyor. Kesinleşmiş 
bir durumu kanun açısından da bir şekle bağlıyor; 
fakat bundan sonraki girişimleri, istirham ediyorum, 
Sayın Bakanın hazırladığı kanunlarla bu iş çözüm
lenmiş olsun. Artık bizi, yeni yeni siyasi görüşlerle, 
mahalli görüşlerle «üniversite kurduk» devresini ge
çirmiş olalım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Ahmet Demir Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Burada konuştuğumuz konu, hepimizin biraz me

seleden uzaklaşmamızı müncer olacak bir istikamete 
büründü. Siyasi sebeplerle Karadeniz Teknik Üniver
sitesinin tüzelkişiliğinin tanınması - tanınmaması di
ye bir husus mevzubahis değil. 

1961 yılından beri eğitim ve öğretime devam eden 
bir üniversite mevcut. Bu üniversitenin de diğer üni
versitelerimiz gibi tüzelkişiliğe sahip olmasını temin 
etmek lüzumu hissedilmiş. Çünkü, 1963'ten beri bu 
Teknik Üniversite, Türk efkârı umumiyesine yerleş
miş bir üniversite; yani yeniden bir üniversite kur
muyoruz. «Siyasi tercihler diye bir şey mevzubahis 
değil. Kurulmuş bir üniversiteyi vasayetten kurtarıp, 
tüzelkişilik bağışlamak istiyoruz; yani konu bu. Fa
kat, bu üniversitenin tüzelkişiliğe kavuşup kavuşma
ması hususu, bir kanun mevzu olarak huzurumuza 
getirilmekteyken, yargı organlarına da müracaat edil
miş, bize tam sunulmakta olduğu bir sırada yargı 
organları konuyu halletmişler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Nasıl 
halletmişler?... 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Komisyo
nun; yani hem Bütçe ve Plan Komisyonunun hem 
de Milli Eğitim, Gençük ve Spor ve Kültür Komis
yonunun bu meseleyi tetkiki sırasında zuhur eden bu 
hadise üzerine... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bütçe ve Plan 
Komisyonuna gelmedi. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bunlar 
tutmuşlar bize bir notla da aynı zamanda ıttılaa su
nuyorlar. Hadise bundan ibaret muhterem arkadaş
larım. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Demir Yüce, nasıl yapmışlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim 
Buyurun Sayın Hasan Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Konu bir hukuki konuydu diye ben özet madde

lerini vermek suretiyle arkadaşların kısa elden bu ko
nuyu anlayacakları kanısıyla belki yanlış hareket et
tim, zamanınızı almak istemedim. Yoksa ben bunu 
çok daha uzun, detaylı anlatırdım. 

Şimdi, açıkça konu şu : 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun birinci mad

desi, «Yükseköğretim bir bütündür. Üniversiteler bu 
Kanunun hükümlerine tabidir» der ve yine 44 ncü 
maddesi, «Bir profesör olmak üzere, en az 7 öğre
tim üyesi bulunmadıkça, fakültenin kuruluşu tamam
lanmış olmaz» demektedir. Bu da açık. Ancak, bu 
1750 sayılı Yasanın daha başka maddelerinde var 
da, bizim konumuz bu olduğu için sadece bunu seç
tim. 

82 nci maddesi, (Karadeniz Teknik Üniversitesi 
hatta aşağıki kesiminde Atatürk Üniversitesi var) 
«Bunlardaki özel hükümler saklıdır» diyor. Şimdi, 
82 nci maddeyi söylemeseydi, 44 ncü maddeye göre, 
(Orada da birkaç tane fakülte var. Fakülteler bir ara
ya gelecek, nihayet üniversite özerkliğini ilan edecek. 
Biri profesör olmak üzere 6 tane doçent olunca, he
men özerkliğini ilan edebilecekti; ama şimdi «Hü
kümleri saklıdır» deyince, saklı olan hükümleri içeri
sinde 871 sayılı Yasada şu hüküm çıkıyor : 

Bir fakültenin kuruluşunun tamamlanması, o fa
kültenin kadrosunda Pofesörler Kurulunu teşkil ede
cek aylıklı 6 profesörün bulunmasına bağlıdır. 
şimdi, bir yerde bir üniversite kuruluyor 1750 sayılı 
Yasaya göre, biri profesör 6 doçent bulunuyor. Bun
da ise, 6 profesör istiyor. Üniversiteler Yasasının bi
rinci maddesi «Yükseköğretim bir bütündür» diyor. 
Hükümler tümü için geçerli, halbuki bu ayrıcalık ge
tiren hüküm bunu önlüyor. Bu bir yasa. Ne yapmış 
bu çelişkiyi gören Ankara Üniversitesi?... Bunu Ana
yasa Mahkemesine dava etmiş. «Hem üniversitele
rin kuruluşunu güçlendiriyor hem Trabzon ile ilgili 
geçiş Yasasıdır, 1957'den gelen bir yasadır. Halbuki 
bunlara özerklik veren, son derece olgun bir şekle 
getiren yasa, 1961 Anayasasıdır.» demiş. Bunlar hep 
buralarda var, ben demin bunları izah etmedim. «Bu 
nedenle, Anayasanın esprisine, ruhuna aykırıdır» de
mek suretiyle bu hükümleri Anayasa Mahkemesi ip
tal etti. 

Kurul, üniversite olması bakımından işin üzeri
ne azami derecede titizlikle durdu. «Ne olacak?...» 
diye Dan'ştaya da sordu, Danıştay Üçüncü Dairesi 
kararında dökümünü yapıyor. Bakın burada: 

1. Temel Bilimler Fakültesi, 
2. İnşaat ve Mimarlık Fakültesi, 
3. Makine, ve Elektrik Fakültesi, 
4. Yer Bilimleri Fakültesi, 
5. Orman Fakültesi, 
Var; fakat bunlar içerisinde 6 profesör olan ol

madığı gibi, o an için biri profesör 6 doçent olan 
iki tane de yok, bir tane var. 

Yasayı, «Gayet tabiidir, bunu iptal ettiğine göre, 
uygulanması mevzubahis değil; ama özerkliği ilan 
edecek iki tane yasanın öngördüğü fakültede yoksa, 
onların tamamlanmasına kadar eski hükümle yürü
yen, iki tane fakülte tamamlanır tamamlanmaz, 
özerkliğinizi ilan edin» diyor, mütalaa olarak. Bu
nun üzerine, Trabzon KTÜ Senatosu toplanıyor, Or
man, Fakültesinin de aynı nitelikte, biri profesör ol
mak üzere altı doçenti bulunan kadrosu saptanıyor 
ve (Allah rahmet eylesin, Rektör Ahmet Özel'in Baş
kanlığında) üniversite özerkliğini ilan etmiş oluyor. 
Fakat bunlar olup dururken (Anayasa Mahkemesi 
iptal eder de etmez de; olabilir) Sayın Şener, buna 
paralellik getirmek suretiyle bir kanun teklifinde bu
lunmuş. Bulunduğu teklifte: Altı profesör şartını sak
lı tutan maddeyi iptal; onun yerine 44 ncü maddeyi 
aynen monte etmiş. Bu da elinizdeki kanun teklifinde 
(Elimde şu anda yok, aşağıda birtakım) aynen, «Bi
ri profesör olmak üzere yedi tane öğretim görevlisi 
olması halinde fakültenin kuruluşu tamam olmuş sa
yılır.» deniliyor. Ahmet Şener'in teklifi bu. Bu ayrı
calığı kaldırıp iptal edince 44 ncü madde doğrudan 
doğruya hükümferma oldu, üniversite de özerkliğini 
ilan etti. 

Şimdi biz, artık Anayasa Mahkemesinin iptal 
edip kaldırdığı bir maddeyi yeniden kaldırma gibi 
bir duruma düşüyoruz ki bu, Senatonun da araştır
macılığı, konunun üzerine ağır başlı eğilmesi duru
muyla pek bağdaşmaz bana göre. Bir taraftan Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiş. Demin o espriyi yaptım. 
Adam ölmüş; öldü mü dava düşer. Öldü, ama ben 
sağlam olsun diye bir idam kararı daha vereyim, gibi 
bir şey oluyor. 

Şimdi bir konuya daha değinev'— 
Sayın Aykan «Bugün elimize geldi.» dediler. Ha

yır, bu teklif 28 Haziranda gelmiştir. Hatta ve hatta, 
biz burada olağanüstü toplantı sonunda Kayseri Üni-
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versitesi, diğer üniversitelerle ilgili teklifi oyladık; 
bunu da gündeme aldık; fakat yetiştiremedik. 

BAŞKAN — Sayın Güven, Divan yapıyor o gö
revi, biz o kısmı sayın üyeye bildirdik. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bir evvelki Celsede benim bulunmamam sonucu 
bu yasa görüşülemedi. Bu haliyle yasanın reddini ta
lep ediyorum. Herhalde anlaşılmayacak bir tarafı da 
kalmadı. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz komşu ilimizle çelişkiye düşmek iste
mem; vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Efendim, teklifin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi reddedilmiştir efendim. 
Böylece teklif reddedilmiş oluyor. 

2. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla 
İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nunun» Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 2/137; C. Senatosu : 2/139) (S. Sayı
sı : 821) (Dağıtma tarihi : 28.9.1978) (C. Senatosun
daki bitiş tarihi : 8.1.1979) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul' 
da bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanunun» 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin, Bo
ğaziçi Üniversitesinin gereği gibi çalışabilmesini sağ
lamak için biran önce yasalaşmasında yarar vardır. 

(i) 821 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Bu nedenle, anılan teklifin gündemdeki bütün iş
lere takdimen görüşülmesi bitinceye kadar öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim 

Saygılarımla, 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

Hasan Güven 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet hazır bulun

maktadırlar. 
Efendim, gündemin 2,139 sırasında yer alan 14S7 

sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanunun» Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair teklifin gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu teklifin öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini teklifinize sunarken, söz 
isteyen sayın üye var mı efendim... Yok. İvedilikle 
görüşülmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Her işe takdimen görüşülmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçenin okunmamasını kabul eden sayın üye
ler... Kabul etmeyenler... Gerekçenin okunmasına lü
zum görülmemiştir. 

Maddelerin okunmamasını kabul eden sayın üye
ler... Sayın üyeler maddeler elbetteki sonunda okuna
cak, Tüzüğümüzde bu husus vardır, arzu ederseniz 
okunur. Karar Yüce Heyetindir. 

Maddelerin okunmamasını kabul eden sayın üye
ler... Kabul etmeyenler... Maddelerin şu anda okun
maması kabul edilmiştir. 

Söz isteyen sayın üye var mı efendim? Sayın Be
sim Üstünel, evvelce teklifiniz vardı efendim, buyu
runuz. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Boğaziçi Üniversitesini klasik üniversiteler statü
süne sokan, genel üniversite çerçeve yasası içine alın
masını sağlayan bir tasan Senatomuz Genel Kurulu 
önüne gelmiş bulunmaktadır. Bu, bir geçiş yasası
dır ve aynı zamanda bir kadro yasasıdır. Bunun ge
cikmiş olması, Boğaziçi Üniversitesinde birtakım hu
zursuzluklara yol açmıştır ve daha fazla gecikme
den bir an önce kesinleşip. uygulamaya başlamasın
da büyük yarar vardır. 

Yalnız, benim burada işaret etmek istediğim bir 
nokta var. O da şu : Gerek kuruluş yeri, gerek ta-
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rihsel gelişmesi bakımından çok değişik bir yeri olan, 
üstünlüğü olan, bir Üniversite karşısında bulunuyo
ruz. Bu Üniversiteyi, diğer klasik üniversiteler gibi, 
kitle halinde öğrencileri alıp yetiştiren, yetiştirmek 
zorunda kalan, dolayısıyla her sınıfında 500 kişinin, 
1 000 kişinin, 1 500 kişinin okumak zorunda oldu
ğu bazı üniversitelerimizin durumuna sokmaktansa; 
bunu kuruluş yerinin ve geçmişinin son 80 - 100 yıl
lık gelişmesinin ışığında bir çeşit lisansüstü, yani 
post - graduate üniversite olarak düzenlememiz da
ha yararlı olurdu. Böyle bir üniversitenin Türkiye' 
de büyük yararı vardır, olabilir. Türkiye'nin böyle 
bir lisansüstü öğretim yapacak, araştırmaya ağırlık 
verecek büyük sayılarda öğrenci yetiştirmektense, az 
sayıda araştırmacı, başka okulların yükseköğrenim 
kurumlarının ve üniversitelerin öğretim üyelerini ye
tiştirecek bir kuruluşa şiddetle ihtiyacı vardır. 

Bu nedenle, gerek dışarı ile olan güçlü ilişkileri
ne, gerek kuruluş yerinin özelliklerine ve içerideki 
değişik üniversitelerle olan yakın ilişkilerine dayana
rak bu Üniversite, sanıyorum ki, çok iyi bir şekilde 
Türkiye'de lisansüstü üniversite gereksimini kolayca 
karşılayabilirdi. 

Her nedense bu yola gidilmemiştir; fakat dileriz 
ki, önümüzdeki gelişme dönemi içinde; yani bu ka
nun bu şekilde çıksa, (Ki, ben bunu destekliyorum, 
bir an önce çıkmasını diliyorum) ama çıktıktan son
ra önümüzdeki 10 yıllardaki gelişmesinin bu yönde 
olmasını temenni ediyorum. 

Sanıyorum ki, Boğaziçi Üniversitesi dünyanın 
herhangi bir ülkesinden veya Türkiye'nin herhangi 
bir yöresinden en kıymetli bilim adamlarını bile 
kendisine çekebilecek cazibelere ve üstünlüklere sa
hiptir. Maddi olanaklarla da desteklendiği takdirde, 
dünyanın en iyi ilim adamlarını, araştırmacılarını si
nesinde toplayabilir ve dolayısıyla çeşitli üniversite
lerimizde gereği duyulan, ihtiyacı duyulan yüksek 
düzeydeki araştırmacıların, bilim adamlarının meslek 
içi eğitimini yapmak üzere veya onların araştırmala
rını ortak projelerde düzenlemek üzere bu Üniversi
te içinde çeşitli düzenlemeler yapılabilir ve zamanla 
az öğrenci alan, seçkin öğrenci alan ve lisansüstü 
öğretime ağırlık veren bir ileri üniversite veya li
sansüstü üniversite, araştırma üniversitesi durumuna 
getirilebilir. 

Eğer yeni hazırlanmakta olduğunu duyduğumuz 
Üniversiteler Yasası tasarısında buna göre bu Üni
versite için bir özellik tanınabilirse, o da bu işi ko
laylaştırır. Aksi halde, Üniversite yöneticilerinin yi-
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ne Milli Eğitim Bakanlığı ile ve diğer üniversiteler
le yapacağı işbirliği içinde, önümüzdeki 10 yıllarda 
faaliyetlerinin ağırlığını bu yönde geliştirmelerinin, 
hem Türkiye açısından, hem dünyadaki Türkiye üni
versitelerinin saygınlığı açısından önemli bir hizmet 
sağlayacağına inanıyorum. 

Bu inançla hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Mehmet Özgüneş. Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bu Kanundan faydalanarak, eğitim dili Türkçe 

olmayan üniversiteler üzerinde durmak istiyorum. 
1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 

Sayın Kodamanoğlu'nu • ziyaret etmiştim. Önünde, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yazılmış 
ingilizce bir yazı vardı ve Dış Münasebetler Genel 
Müdürlüğünden çağırdığı bir memurla, Türkiye Cum
huriyeti Maarif Vekâletinin Müsteşarı Türkiye Cum
huriyetinde bulunan bir Üniversitenin yabancı dille 
yazdığı bir yazıya yabancı dille cevap hazırlıyordu. 
Elbette ki buna bir Türk milliyetçisi olarak taham
mül etmek mümkün değildi; nitekim, gerekli tedbir
ler alındı ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti sı
nırları içinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversi
tesi Türkiye Cumhuriyetinin Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Türkçe yazışmaya başladı. 

Arkadaşlarım, 
Komprador kültürünün devam ettiği eski müs

temlekeler hariç tutulursa, yeryüzünde üniversitesin
de yabancı dille eğitim yapan, eğitim dili yabancı 
olan bir üniversite gösterilemez. Çok zaman yanıltı
cı bir örnek olarak Japonya'yı göstermek isterler, 
bu yanıltıcı bir örnektir, bu, bu iş için doğru bir 
örnek değildir. Tekrar edeyim ki; sadece müstemle-
kelikten yeni kurtulmuş, komprador kültürünün de
vam ettiği ülkeler hariç. 

Arkadaşlarım, 
Bu vesileyle şunu belirteyim ki, üniversitelerimiz

de dil öğretmek; yabancı dil öğretmek başka, eğitim 
dilinin yabancı olması başkadır. Şahsen ben üniver
sitelerde, liselerimizde bir yabancı dilin her çareye 
başvurularak öğretilmesine taraftarım. Ancak, ka
naatim odur ki, bir toplumun millet olabilmesi için 
iki şeye çok ihtiyaç vardır; asgari iki şeye ço'k ihti
yaç vardır : 

Bunlardan birisi, bu toplumun milli* ordusu bu
lunmalı. Milli ordusu bulunmayan bir toplumun mil
let haline gelmesi mümkün değildir. 
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İkincisi, o memleketin üniversitesi olmalıdır. Mil
li üniversiteye sahip olmayan bir topluma millet de
meye imkân yoktur. Kanaatimiz odur ki, milli üni
versite, milli dille eğitim yapan üniversitedir. Çün
kü, üniversiteler bir toplumun düşünüşünün gelece
ğini garanti altına alır. Bir toplumun düşünüşü dille 
yakından ilgilidir. Bugün ne yazık ki, bizim iki üni
versitemiz de Tarzan İngilizcesi ile İngilizce okutul
makta, çocuklar yarı İngilizce yarı Türkçe tabirler
le konuşmaktadırlar. Bu memlekette, Ankara'da bir 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ingilizcesi vardır; 
özel. Biraz İngilizce biraz Türkçe ve maalesef bu 
Üniversitemizde bazı öğretim üyelerinin dili de Tar-
zancadır, ingilizceye tam vakıf değildir ve yine maa
lesef birçok çocuklarımız bu İngilizce yüzünden ye
teri kadar yetişememektedir. 

Yabancı dil okulu açarak, yardımcı sınıflar koya
rak ders saatlerinin dışında yabancı dil öğretmek 
pekala mümkündür ve dünyanın her yerinde de böy
le yapılmaktadır. Fransa'da, Amerika'da, Almanya' 
da milyonlarca genç bir yabancı dili gayet mükem
mel şekilde öğrenmektedir; ama buralarda üniver
sitenin dili, milli dildir. 

Birinci nokta; şu halde daima bu yabancı diller 
söz konusu olduğu zaman, bir yabancı dil bilmenin 
faziletinden bahsedenlere diyorum ki, yabancı dile 
evet; mutlaka öğretilmelidir; ama üniversitenin eği
tim dilinin yabancı olmasına hayır. 

Arkadaşlarım; 
İkinci nokta, bu işin taraftarlarına, bu işe mu

habbet bağlayanlara iki soru sormak isterim: Biri
si, eğer Türk dili bilim dili değilse, Türkçeyle bilim 
yapılamıyorsa, bu takdirde neden yalnız Boğaziçi 
Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesine bu 
imtiyaz veriliyor?.. Neden İstanbul Teknik Üniver
sitesi, neden başka üniversitelerin bilim dili, eğitim 
dili Türkçe'den gayrı bir dil değildir?.. Yalnız bu üni
versitede yetişen çocuklar mı mükemmel yetişecek 
de, öteki yetişenler mükemmel yetişmeyecek?.. Öbür 
üniversitelerde yetişenler Türk çocukları değil mi?.. 
Bu sorunun cevabının verilmesine ihtiyaç var. 

İkincisi; eğer Türkçe ile bilim yapılamıyorsa, 
Türkçe bilim dili değil ise, neden yalnız teknik üni
versitelerde bu bilim diîi yabancı dil?.. Herkes bilir 
ki, teknik dil çok daha kolay, sosyal bilimlerin dili 
çok daha zordur. Öyleyse, eğer mutlaka yabancı dil 
eğitim dili olmadan iyi eğitim yapılamıyorsa, bu tak
dirde Siyasal Bilgiler Fakültesinin eğitim dili önce
likle yabancı olmalıdır. 

Biz orada bir dil değil, sadece iki yabancı dili 
öğrenmeyi mecbur tutuyoruz: özellikle Hariciye bö
lümündeki öğrencileri. Onlara gelince diyoruz ki, pe
kala mümkün öğrenmesi yabancı dili, eğitim dilini 
yabancı yapmıyoruz Türkçe yapıyoruz; fakat çok 
daha kolay olan teknik dile gelince, diyoruz ki, ço
cuklar öğrenemez başka türlü, şu halde bunu mut
laka yabancı dil yapalım. 

Arkadaşlarım; 
Özetle arz edeyim ki; komprador kültürünün de

vam ettiği müstemlekeler hariç, hiç bir memlekette 
üniversitenin dili yabancı dil değildir, milli dildir. 
Bir gün bizim memleketimizde de bilim dilinin, eği
tim dilinin Türkçe olduğunu görmekten şahsen bü
yük bir mutluluk duyacağım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul Milletvekili) — Ülkemizde yükseköğretim 
sorunu, yalnız Boğaziçi Üniversitesinin bazı özellik
leri ile sanıyorum ki açıklanamaz, Türkiye'de bugün 
çok kesimde olduğu gibi, öğrenimin her kesiminde 
olduğu gibi, yükseköğrenimde de bir bunalım vardır, 
bir tıkanıklık vardır, kaynakların israfı vardır, in-
sangücünün israfı vardır ve bir kargaşalık vardır. 

Türkiye'de yükseköğrenim alanı, üniversiteler ta
rafından başlangıçta kapatılıyordu ve bu da bildiği
niz gibi, klasik birkaç üniversite idi. Sonra, bunların 
sayısı 19'a çıktı. Bu, ayrı bir kesim. 

Onun yanında, akademiler ve aakdemilere bağlı 
yüksekokullar vardır. Bu, ikinci bir kesim. Bunun 
yanında, bakanlıklara bağlı yüksekokullar vardır; en 
önemlisi de Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Bu 
da, üçüncü bir kesim. 

Bakanlıklara bağlı yüksekokullara devam etmek
te olan öğrencilerin toplam sayısı, üniversite ve aka
demilere devam edenlerden daha fazladır. 

Bu aradaki birtakım gelişmeler sonucunda, Üni
versiteler Yasasının bazı maddeleri, 1750 sayılı Ya
sanın bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Böylece o Yasa tam işlemez hale gelmiş
tir. Arkadan bir süre içinde Akademiler Yasasının 
bazı maddeleri yine Anayasa Mahkemesince iptal edil
miştir, o Yasa da işlemez hale gelmiştir. En son, Orta 
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Doğu Teknik Üniversitesinin Yasasının bazı madde
leri iptal edilmiştir; Mütevelli Heyeti iş görmez hal
dedir, bu Üniversite öğretim üyesi alamaz, ücretlerini 
tam ödeyemez halde, işlevlerini yerine getiremez hal
dedir. 

Akademiler Yasasında önemli maddeler iptal; tı
kanık. Üniversiteler Yasasının bazı maddeleri iptal 
edilmiş, bir karışıklık var; Orta Doğu Teknik Üni
versitesi hiç çalışamıyor... Bunun yanında, çok Önemli 
bir kesimi kaplayan siyasal iktidarlara bağlı yüksek
öğrenim ne yapıyor?,. Özeleştirimizi yapalım; ala
bildiğine politikaya kapılmış, siyasal iktidarların ken
di görüşlerinin işlenmesi için çok uygun ortamlar di
ye kabul edilmiş; öğrenim, öğretim, eğitim ikinci pla
na geçmiş, siyaset birinci plana gelmiş. Başka?.. Ba
kanlıkların yürütmekte olduğu bu geniş alanda yük
seköğretim. ortaöğretim düzeyinde yapılıyor. Ortaöğ
retim kadrosu burada yükseköğrenimi yapıyor. Baş
ka?.. Bunlara verilen ödeme şekli de ortaöğretim stan
dartlarında. Bunun sonucu olarak da, orada yetiş
miş, bazı kesimlerde öğretim üyeleri var; piyasada, iş 
alanlarında daha yukarı bir istihdam imkânı bulduk
larında hızla ayrıbyorb.r. o seviye bile aşağıya düşü
yor. 

Öyle üniversite var ki, bakıyorsunuz kuruluş ha
linde, daha bitmemiş, daha çok yatırımlarla meşgul; 
muazzam yatırımlarla. Öğrenci hemen hemen hiç yok, 
öğretim üyesi de birkaç kişiden ibaret; onlar da o şe
hirde oturmuyorlar. 

Bunun yanında öyle akademiler var ki, binlerce, 
onbine yakın öğrenci baraka içinde duruyorlar. Baş
larında iyi bir öğretim kadrosu yok, gayet zayıf bir 
kadro ve asistanların ellerinde. Milyonlarca yatırım, 
hoca yok, yatırımların bitmesi bekleniyor, kadro ku
rulmamış; öbür tarafta binlerce talebe, barakalar, 
bir başka türlü eğitim içinde... 

Bütün bunlar süregeiirken, Anayasa Mahkemesi 
akademiler için iki tane karar almış. Kararın birisin
de diyor ki, «Bu akademiler, adları üniversite olma
makla beraber, üniversitenin tüm işlevlerini yapar
lar. Üniversitenin tüm hak ve yetkilerine sahiptirler. 
Unvanları da verirler.» Böylece, bu karar sonucunda 
akademilerde lisansüstü eğitim yapmak, doktorluk 
tevcih etmek ve üniversitenin gördüğü bütün işlevleri 
görmek, Anayasa Mahkemesi kararıyla da saptanmış 
oluyor. 

Tekrar üniversitelerin itirazı üzerine Anayasa Mah
kemesi bu kez ikinci bir karar alıyor : «Akademiler 
fakülte de kurabilirler.» diyor. Şimdi, böylece Tür

kiye'de yükseköğrenim alanında iki tür üniversite var. 
Birisi, gerçek üniversiteler, eskiden bildiğimiz 1750 
sayılı Yasaya bağlı üniversiteler; onun yanında, Ana
yasa Mahkemesinin birbirini izleyen iki kararıyla, fii
len tam onların durumuna koyduğu, aynı haklara, ay
rı yetkilere sahip, aynı öğretimi yapan, aynı düzeyde 
kabul edilen, adı üniversite olmayan, akademi adı al
tında toplanan kuruluşlar... 

Bir ülke ki, yükseköğrenimde öğrenim standartları 
yok. Bir ülke ki, yükseköğrenimde planlama hedefle
rine göre bütün bu kuruluşlar arasında bir koordi
nasyon yok. Çeşitli kuruluşlarda aynı amaçla fazla 
insangücü yetiştirilirken ve mezuniyet sonrasında faz
lalıklar olurken, yine iş alanlarının, ya da Devletin; 
özel. ya da kamu kesiminin gereksinim duyduğu alan
lara insan yetiştirilmiyor. Bir eşgüdüm eksikliği, bir 
işbirliği eksikliği, bir belirli amaçlara doğru ortakla
şa yönelememe eksikliği... 

Bütün bu nedenledir ki, yeni bir yasa hazırlanı
yor. Yeni yasa. yükseköğrenim alanının tümünü kap
layacaktır. Yeni yasada akademi, akademiye bağlı 
yüksekokul, üniversiteye bağlı yüksekokul, bakanlık
lara bağlı yüksekokul; bütün bu ayrımlar kaldırılacak
tır, Türkiye'de yükseköğrenim üniversite etrafında 
oluşturulacaktır. Akademiler üniversite içinde bütün
leşecekler, bakanlıklara bağlı yüksekokullar üniversite 
içinde onun parçaları olacaklardır. Böyle olurken de 
akademik standartlara uyulmasına çok dikkat edile
cektir. 

Bu bütünlük ilkesi (Yükseköğrenimde, 1750 sayılı 
Yasanın; bir önceki yasa konuşulurken okunan birin
ci maddesinde «Yükseköğrenim bir bütündür» diye 
başlıyor, ama alttaki maddelerde nedense, bu içeril-
memiş.) yeni yasada da «Yükseköğrenim bir bütün
dür» diye başlayacak ve bunun gerekleri yapılacak
tır. 

Siyasal iktidar da, bundan böyle yükseköğrenime 
herhangi bir politik amaçla «Uygun bir ortam» diye 
bakma olanağını bulmayacak, üniversitelerin bilimsel 
ve yönetsel özerkliği içinde bu konunun yurt yararı
na daha uygun, toplumda huzursuzluk yaratma ola
sılığı daha az bir şekilde yürütülmesi umuluyor. 

Yeni tasarının özellikleri bunlar değil. Henüz bu 
tasarı Meclislere sunulmadığı için burada sizin bu 
konuda şimdilik gereksiz bilgilerle fazla vaktinizi al
mak istemiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki; 
yeni yasa, tüm yükseköğrenim alanını kaplayan yeni 
yasa, bugünkü yasadan daha derli topludur. Boğaziçi 
Üniversitesi, bugünkü Yasaya kendini uyduruyor, 
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ama yeni yasa çıktığı zaman, Boğaziçi Üniversitesinin 
bu yeni yasaya kendisini uydurması gerekecektir. Ye
ni yasanın geçici maddelerinde de bu hüküm getirile
cektir. 

Arkadaşlarımın aklına gelebilir; «Yeni yasa çıka
cağına göre, şimdi bu Üniversite için bu İntibaka he
men lüzum var mıdır?» diyebilirler. Yeni yasanın çok 
çabuk çıkarılmasını, ivedilikle çıkarılmasını biz özlü
yoruz, umuyoruz; ama bunun Meclislerin yasama iş
lemlerinde gerçekten ne zaman yasalaşacağı kesin bel
li değildir. İyi kurulmuş bir üniversitemizi aksatma
ma açısından bu yasanın çıkmasından yanayız. 

Bu arada Sayın Özgüneş'in, yabancı dil konusuna 
da, yeni yasanın onun anladığı doğrultuda değindiğini 
söylemek isterim. Yeni yasada tüm üniversitelerin bi
rinci sınıflarında yabancı dil öğrenimi yapılacaktır. 
Tüm üniversitelerin birinci sınıflan hazırlık sınıfı ola
caktır. Böylece oraya gelen tüm çocuklar, üniversite 
öğrenimini yaparken bir referans kitabına başvura
cak kadar (Konuşacak ve yazacak kadar değil. O ay
rı bir standarttır, öteki ayrı bir standarttır) yabancı 
dili birinci sınıflarda öğrenecekler ve sonra yukarıya 
doğru giden sınıflarda da yeterince saatlerde ve o ya
bancı dilin vokabüleri, o dalda, o çocuğa verilmeye 
devam edecektir. 

Yabancı dil gerekli mi gereksiz mi?.. Bu tartışma
yı kendileri yapmadılar. Yabancı dil gerekli. Başka 
ülkeler, ortaöğretimlerinden mezun olan insanlarına 
kendi anadillerinin dışında iki tane yabancı dil öğre
tiyorlar. Türkiye'de ortaöğretimde bir tane yabancı 
dil öğretmemiz için bu imkânımız yok. Biz ortaöğre
timimizi daha derli - toplu yapmayı başaramadık. 
Daha ortaöğretimimiz 19 ncu yüzyılda. Ama ortaöğ
retimden böyle yetişmiş olarak gelsin; bunu çok bek
leriz. Bütün elden gelen yapılacak; ama yine çok bek
leriz. Hiç olmazsa, üniversite öğrenimine başlayan 
çocuklarımız, yeteneklerini giriş sınavlarında ispat et
tikten sonra, öğrenime başladıkları andan itibaren ya
bancı kaynaklara başvurabilecek kadar bir yabancı 
di!i bilmelerinde bir zorunluk vardır. Bunun, «Milli-
vetçili'de bağdaşır, bağdaşmaz» tarafı sanıyorum ki, 
yoktur. Bütün mesele, ileri teknoloji nerede, ileri tek
nik nerede ise ve o ileri teknolojiyi kendi ülkenizde 
üretmiyorsanız, üretilen ülkede öğreneceksiniz. Üreti
len ülkenin de dilini öğreneceksiniz. Kendi ülkemizde 
en ileri çağdaş teknolojiyi, bilimsel araştırmaları ya
pacağımız güne kadar bu böyle gider. 

Bizim de öğretmek istediğimiz, üniversitelerimiz
de bilim yapacak, ya da kendi alanında yükseköğrenim 

yapacak olanların, o daldaki çağdaş bilimlere kapıla
rını açmak, başvurabilmesini sağlamaktır. 

Müspet bilimlerdeki yabancı dil bilgisiyle, sosyal 
bilimlerdeki yabancı dil bilgisi değişik bilgilerdir. Ger
çekten, müspet bilimin kendine göre bir dili Var. O 
matematik dil, o formüllerle açıklanan dil, o, ulus
lararası bir dil. Onun ötesinde, çocuğun o yabancı 
dilde öğrenecekleri sınırlıdır. Bir başka deyimle, biz 
birinci sınıflarda, hazırlık sınıflarında yabancı dü öğ
reterek, müspet bilimlerdeki çocuklarımızı üniversitede 
referans kitaplarını izleyebilir hale getiririz; ama sos
yal bilmi'lerde bu yetmez. Sosyal bilim, zaten o söz
cükler, o kavramlardır. Onun için dil, çok önemlidir, 
çocuğun kendi katkısı lâzımdır. Bunu da kolaylaştır
mak için, yukarıya doğru giden sınıflarda, o izlediği 
dalın bilgisi verilecek. Bununla birlikte, ortaöğretimde 
bugüne kadarki kusurları kapatabilmtk için, ortaöğ-
t'm:n eksiğini giderebilmek için, o hazırlık sınıfların
da yoğun yabancı dil öğretilirken, o çocuğun ilerideki 
yıllarda izleyeceği bilim dalının temel bilgisini de 
vermek istiyoruz. Bir çocuk, eğer herhangi bir mü
hendislik kesimindeyse, o mühendislik kesimine gi
den çocuğun lisede alması gereken temel bilgi hangi
siyse, hazırlık sınıfında onu da yoğun yabancı dil öğ
reniminin yanında tekrarlamak istiyoruz. 

Tüm çocuklarımızı böylesine bir öğrenimden ge
çirdikten sonra, acaba bir ülkede yabancı dille öğre
nim yapan bir kuruluş olabilir mi, olamaz mı?.. O 
ülkenin kendisine göre, biraz da hesaplarına bağlıdır 
bu. Her şey/imiz tartışma konusu olur; ama bizim ulus 
olarak kendimize güvenimiz, tarihimize güvenimiz, 
başka uluslar karşısında da kendimizi, gururumuzu, 
kişiliğimize saygımızı sağlam tutmamız tartışılamaz. 
Biz, öyle yumuşak davranır geriye çekiliriz; ama ken
dimiz hakkındaki iddialarımızı başka uluslar karşı
sında hiç kaybetmedik. 

Türkiye'de yabancı dil öğrenimi yapılır. Nasıl ya
nılır?.. Bugün Afrika ülkelerinden ve Orta Doğu ül
kelerinden Türkiye'de öğrenim görmek isteyen birsü-
rü müracaat var. Yine Türkiye'den öğretim üyesi is
teyen birtakım ülkeler var. Türkiye, bulunduğumuz 
coğrafyada ve çağımızda çok önemli bir deneyimden 
geçiyor. Hem kalkmıyor, hem çağdaş bir toplum olu
yor ve bütün bunları demokrasi içinde yapıyor. Belki 
de 20 nci yüzyılın en ilgi çekici tecrübesi Türkiye'de 
yapılıyor. Türkiye'de özgürlükler içinde, tartışmalar 
içinde böylesine bir Senatoda sorunlarımızı tartışa
rak, birbirimizi hırpalıyarak; ama sorunlarımızı yine 
tartışarak uzun y a â ^ a emeğiyle, Cumhuriyet kuru* 
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cularının da yine şükranla anılacak uzak görürlülü-
ğüyle, Türkiye bugün 20 nci yüzyılda çok önemli bir 
işli yapıyor. Yeni gelişmekte olan ve bağımsızlığım 
kazanmış bir ülkenin Türkiye'de bir teknik dalda öğ
renim yapmayı istemesi kadar doğal bir şey olmaz. 
Kendimizi doğru tanıyalım; bizim üniversitede millet
lerarası standartla yarışacak adamlarımız var, bilgi bi
rikimimiz var. Onlar bize gelebilirler, bizim toplumu
muzdan kompleks duymadan, bizim siyasal düzeni
mizden de (Bütün kusurlarımıza ve kendimizi eleştir
memize rağmen) örnek alacak çok yer de bularak, 
bir öğrenim yapmak isterlerse; böyle bir öğrenimi biz 
de kendi çocuklarımıza temin için başka ülkelere 
göndermemizde bence bir sakınca da bulmayız; he
le hele tüm çocuklarımıza biz, birinci sınıfta olanak 
eşitliği tanıyor ve yabancı dil de öğretiyorsak. 

Ortadoğu. Teknik Üniversitesinin başında, tüm Or-
tadoğuyu kapsamak vardı. Başka hangi amaçlar var
dı bilmem; ama bu anda bildiğim bir şey var; Tür
kiye'de işlemekte olan tüm üniversiteler ve yüksek
okulların dilleri şu veya bu olabilir, ama yurtlarına 
bağlılıkları, yurtseverlikleri tartışılamaz ve bir dil 
yüzünden de bunun hiçbir zaman tartışılacağını san
mıyorum. 

Bu ölçüler içinde, bu hazırlık içinde ve tüm kendi 
çocuklarımıza da yabancı dilde fırsatı tanıdıktan son
ra. bizdeki birikimi başkalarına da verebilme fırsatı
nı veren, ya da bizde belirli teknik dalların önemi çok 
nızla değişen bu teknik konularda (İdeoloji de girmi
yor teknik meseleye. Yabancı dilin sakıncası, arka
sından getirdiği o ülkenin felsefesi ve ideolojiyidir, 
hele teknik dallarda) bunun sakıncalı olup olmadığı 
tartışılabilir ve bu koşullar içinde sakıncalı olduğu 
da, olmadığı da söylenebilir. 

Sözlerimi bağlarken, Boğaziçi Üniversitesinin, Sa
yın Üstünel'in belirttiği gibi, gittikçe yukarı standar
da giden bir öğrenime yöneldiğini, değerli bilim adam
larından kurulu olduğunu, bu Yasa tasarısında da 
onların kadrolarına ilişkin hükümler bulunduğunu, 
bir yasal düzenleme yapacağımızı da belirtmek iste
rim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhîer;rn arkadaşlarım; 
Milli eğitimin, anaokulundan başlayıp üniversite

sine kadar kademelerinden herhangi bir bölüm üze 
rinde; bütçelerde o!sun, planda olsun veya kanun 
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teklif veya tasarılarında olsun, görüşülürken bir ge
nellemeye gitmemek ve bir genelleme içerisinde ko
nuyu ele almamak imkansızlaşıyor. Çünkü hepimiz 
bugün biliyoruz ki, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
çıkmazın, içinde bulunduğu kargaşanın başında mil
li eğitim davası geliyor. «Milli eğitim davası» der
ken, üniversiteyi de kapsayan bir manada ifadeye 
yo çalışıyorum. Komisyonlarda olsun, genel kurul
larda olsun, milli eğiüm konusu ile ilgili ne görüşül
se, arkadaşlajımızın çok güzel fikirler, çok güzel 
mütalaalar ortaya koydukları görülmektedir; fakat 
bunların birçoğu temenni olmaktan ileriye maalesef 
gi dememektedir. 

Şimdi, Sayın Bakan Necdet Uğur'u dinlerken. 
her zaman olduğu gibi, o kendisine has üslubu içe
risinde iyimser görüşünü gıpta ile dinliyorum; ama 
bugün Türkiye'de nerede ise ilkokula varacak olan 
okullardaki kargaşayı düşündükçe de, insan bu iyim
serlikle, bu iyi niyetle bugünkü milli eğitimin bütün 
kademelerindeki yürürlüğü; eğitimi ile olsun, öğre
timi ile olsun, onun dışındaki davranışlar ile olsun, 
insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Sebep; gereğin
ce milli eğitim konusunu sözden, kâğıt üzerinden 
uygulamaya geçirememiş olmamızdır. 

Milli Eğitim Bakanlığının, değil Cumhuriyetin 
kuruluşu, Cumhuriyetin kuruluşundan önceki yıllar
da Maarif Vekâletinin o zamanki arşivleri tetkik 
edilirse, öyle raporlar vardırki. o arşivlerden, yani 
daha Cumhuriyetten önceki arşivlerden raporların 
bir tanesini çıkarsanız, okusanız, «Bugün de bu ka
darı söylenir bunun, bu kadarı temenni edilir.» der
siniz. Bunlar tekrarlanıp gelmiştir. 

Şimdi, Sayın Ugur'un burada ifade ettiği üniver
site ile ilgili, daha doğrusu, lise öğrenim seviyesinin 
üstündeki bütün öğretimle ilgili bir kanun tasarısının 
üniversitelere ve yüksekokullara tetkiki için bu tas
lak gönderilmiştir, bir an önce Meclislere gelmesinde 
büyük fayda var. 

İşte o tasarının üzerine gereken anlayış ve heye
canla. Parlamento olarak komisyonlarımızda, Umu
mi heyetlerimizde eğilmesini bilirsek, hele her zaman 
söylediğimiz gibi, böyle artık herkesin kulağına söy
lene söylene belki de biraz garip gelen, efendim si
yasetin kışladan, mektepten, camiden elini çeksin di
ye ifadelendirdiğimiz sözleri, kendimiz parlamen
terler olarak, siyasi partiler olarak ve diğer gruplar 
olarak bihakkın benimseyerek milli eğitimin üzerine 
eğilebilirsek o zaman Türkiye'yi büyük bir zorluktan. 

I evlatlarımızı da birçok endişelerden kurtarmak irn-
1 kânına sahip olabiliriz. Bu bizim elimizdedir. 

535 — 



C. Senatosu B : 12 23 . 11 , 1978 O : î 

Şimdi, Sayın Mehmet Özgüneş'in her zamanki 
kencuiıe has üslubu içerisindeki ifadesine bugün ka
tılmadık. Bundan çok senelerce önce bu kürsüde, ko
misyonlarda aynı konu müzakere edildi, münakaşa 
edildi. 

Sayın Uğur'un yine müjdelediği, bütün inancımla 
katıldığım, ancak üniversiteye geldiği zaman yakala
yabilmiş olmanın; eğer imkân olsa bunu daha orta
öğretimden başlatmanın gerektiği, gerçekten bir ve
ya iki lisanın öğretilmesi, düşüncesine katılıyorum; 
ama bunun yanında kendi Türk Dilini bihakkın; ha
kikaten bir Fransız'ın bir Fransız Dilini, bir İngiliz' 
in kendi anadilini, bir Alman'ın kendi anadilini nasıl 
biliyorsa, Türk gencinm de kedi dilini öyle bilir ha
le gelmesinin de şart olması önde olması lazım, 
Yoksa, başka türlü bb: kültürün, bir kültür emperya
lizmi içerisine itilen bazı insanların yetişmesine se
bep oluyor. 

Bunu biz edebiyatımızda görürüz. Mesela bir 
«Edebiyat! Cedide» dediğimiz Servet-i Fünun edebi
yatı içerisindeki zihniyeti ve o devrin şairlerini ve 
yazarlarım düşünürseniz, bunlar Türklüğün dışında 
Fransızlığa, İngilizliğe çok değer vermiş, âdeta İngi-
lizleşmenin. Fransızlaşmanın ilerilik olduğunu sana
cak kadar züppelikler içerisine düşmüşlerdir. 

İşte, Sayın Özgüneş'in i'eri sürdüğü ve bugün 
üzerinde hâlâ ifadesinde daha «Ulus mu diyeceğiz, 
millet mi diyeceğiz, milliyetçilik mi diyeceğiz, ulus
çuluk mu diyeceğiz?» diye tefrikler yaratmaya çalış
tığımız birlik ve bütünlüğümüzün kökü elan milliyet
çilikte bir ve beraber olmak... 

Muhterem arkadaşlar: 
Bunu şovenlikle karıştırmayalım. Bunu Atatürk' 

ün koymuş olduğu prensipler istikametinde ve Ata
türk'ün getirdiği ilkeler istikametinde bir milliyetçi
lik olarak görelim. Öyle kabul ettiğimiz takdirde her 
türlü lisanı öğrenmek, her türlü yeniliği, her türlü 
çağın gerektirdiğini memleketimize getirmek hepimi
zin görevi olmalı, getiren alkışlanma!;; ama ilk önce 
benliğimizi bilmemiz gerekli. Okulun, üniversitenin 
bunu vermesi lazım. 

Ş:mdi. sayın arkadaşlarım burada konuşurken de
diler ki. «19 üniversite var.» 

Bu 19 üniversitenin nasıl açıldıkları ve ne şekilde 
oldukları hepimizin malumu. Yani, kabul edelim; 
biz politikacılar bu üniversiteleri âdeta bir yarış ha
linde «İşte, sende var. bende de olsun,, şekline gelir-
mii ve kurdurmuşuz ve bunlarla övünenleyiz arka
daşlar. övünenleyiz. Biz bugün övünürsek, bizden 
sonra gelenler, bunların "gayet objektif, gayet ilmi 

tahlilini yaptığı zaman, gerçeği meydana çıkarır. Bu
gün gerçeği şu veya bu şekilde sözle, herhangi bir 
rakamla örtmeye kalktığımız an, örteceğimizi san
mayalım. Belki o an karşımızdakiler bize inanır gibi 
görünebilirler; belki de lafazanlığımızla kendimizi on
lara hakikaten bir şey yapmış gibi gösteririz; ama 
değil arkadaşlar. 

Niçin Hakkâri Lisesinden mezun olanların yana 
yakıla, «Ankara liselerinden mezun olanlarla aynı 
öğrenimi görmediğini, aynı hocalara sahip olmadığı
nı, dil öğrenemediğini, bazı derslerin hocalarının nok
san olduğunu» söylerken üzülüyoruz da, üniversiteler 
için öyle değil mi?.. Yani, bir yerin kapısına «Üni
versite» yazdırdığınızda orası üniversite mi olur?.. 

Üniversiteler her şeyden önce araştırma yuvala
ndır. Bırakın araştırma yuvasını, herhangi bir orta
öğretimin dışında, hatta ortaöğretimin yetiştirdiği 
bazı hocalar vardır, hakikaten değerli; o değerde ol
mayan kişilere çocukları teslim etmek suretiyle üni
versite tahsili yaptırmaya kalkmak bir şey değil. Bu, 
ancak bir gözboyamak olur ve bunun ilerisine gidi
lemez. 

Ben her şeye rağmen diyorum ki, Sayın Necdet 
Uğur bu hazırlattığı tasarıyı Meclislere sevkettiği za
man, (İnşallah yakında sevkedilir) bunun üzerine eği
lirken bütün art fikri bırakalım arkadaşlar, şu veya 
bu düşüncenin dışında kalalım arkadaşlar. 

Biz bu yaşlara gelmişiz; hepimizin çoluğu var, ço
cuğu var, hatta torunu var. Diyoruz ki, «Biz Tür
kiye'yi kimlere bırakacağız?..», «Çocuklarımız yarın 
ne olacak9..» diyoruz. Bu endişenin içine giriyoruz. 
Eğer, bunu düşünüyorsak, bu düşüncemizin en has
sasiyetle uygulanma yeri, gelecek olan yeni tasarıdır. 
Bunun üzerinde çok dikkatli olarak, memleket için 
en faydalı şekli ve memleketin istikbali için en iyisi 
ne ise, onu yapmaya çalışalım, hatta bırakalım parti 
endişelerini, bırakalım şu veya bu şekildeki kafamız
daki kısır düşünceleri. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

MUZAFFER ŞÂMİLOĞLU (Kars) — Keşke bı
rakabil sek... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu la
zım muhterem arkadaşlar. 

Bırakırız arkadaşlar. Bırakırız; bırakanlar hiç ol
mazsa bunun öncülüğünü yapsın. 

Burada bir şey kaybetmeyiz, hatta milli eğitime 
gereken düzeni verelim. 

Sayın Mehmet Özgüneş burada, «Milli ordu» de
diler. Bu «Milli ^,.....> lafının karşısına çıkıldığı an-
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lan, zamanları bilirim ben. Evet, milli ordu, milli 
eğitim, bununla bir şey kaybetmeyeceğiz, gerilemeye
ceğiz, çağ dışına gitmeyeceğiz. Orta Asya'ya gitmeye
ceğiz arkadaşlar, ileriye gideceğiz; ama kökümüzden 
alacağız kuvvetimizi, gücümüzü. Buna mani olan bir 
şey olmamalı ve bu noktada artık anlaşmalıyız. Milli 
Eğitimin üzerinden siyasiler olarak elimizi çekmeli
yiz. Çekmediğimiz için bugünlere geldik, böyle oldu 
bu işler. 

istanbul Üniversitesinde, 27 Mayıstan önce bir 
ufak polis hikâyesi bu memleketin ihtilalinde büyük 
gerekçe olmuştu; ama şimdi aynı üniversiteler, «Biz
deki polis ve jandarma azdır, bunu çoğaltın» diye 
geliyorlar, teklifte bulunuyorlar. Türkiye bu hazin 
tablonun içerisine girdi. 

O bakımdan, biz şu veya bu yerde bir üniversite 
açmak, şuraya buraya bir fakülte götürmekle mesele
yi halledeceğimizi sanmıyorum; ama bu yabancı dil 
meselesine katılıyorum, mutlaka lüzumu olduğuna 
inanıyorum ve bunun bu memlekette şimdiye kadar 
gereğince uygulanmamış olmasından mütevellit üzün
tülerini çekiyoruz; doğrudur, hatta ortaöğretimden 
başlatmak doğrudur. İyidir bir iki yabancı dil bil
mek; ama hakikaten üniversitelerimizde bir eşitlik, 
(Hani başka şeyler de arıyoruz) sosyal adalet denge
sini kurmak zorundayız. Bütün yüksekokullarda bu 
eşitliği sağlamak zorundayız. Bu ayrıcalık, bir defa 
üniversiteler arasında bir rekabeti geliştiriyor. Bu re
kabet, «Ben daha iyi yetişeyim» diye değil; mesela, 
eskiden bir Balıkesir Lisesiyle bir Afyon Lisesi yarı
şırdı; ama eşit şartlar altında yarışırdı. 

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi... Evet, yüz küsur 
senelik mazisi olan Robert Kolejini bugün üniversi
te haline getireceksiniz. Orada birçok tesisler var, 
birçok imkânlar var; iyi bundan istifade edelim; ama 
niçin Boğaziçi Üniversitesi yabancı dille öğretim yap
sın, niçin Ortadoğu Teknik Üniversitesi yabancı dille 
öğretim yapsın?.. Literatür takip edecek kadar, hatta 
konuşacak kadar, hatta gayet iyi öğrenecek kadar 
öğretme imkânını bulalım. 

Hazindir. Milli Eğitim Bakanlığının Müsteşarına 
İngilizce mektup yazılması gibi bir halin içine düş
meyelim. 

Onun için, hakikaten, bunların hepsini bir elde 
toplamak ve üniversiteleri, bütün yüksekokulları bir 
elden idare eder hale getirmek ve bunları branşları
na göre, bilhassa, Türkiye'deki meslek bakımından, 
Türkiye'deki çeşitli bölümler bakımından eleman ih
tiyacına göre ayarlamak suretiyle yetiştirmek çok 
faydalı olur. 
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Bugün bazı branşlar var. Mesela, eczacılık var, diş 
tabipliği var. Bu sahada namütenahi eleman yetişti
riyoruz, bunlar iş bulamıyorlar. Biz iktidardayken, 
bana günde birkaç tane dişçi gelirdi, eczacı gelirdi 
«İş bul» diye. Size de, şimdi iktidarda bulunan ar
kadaşlarımıza aynı şekilde gelir. Tabii gelir, ihtiya
cı var. Yüksekokul bitirmiş, hayatını kazanmak isti
yor, «Evleniyorum» diyor, «Nişanlandım» diyor, 
bunlar ihtiyaç. Siz yüksekokuldan, üniversiteden me
zun edip eline diploma verdiğiniz adamı aç mı bıra
kacaksınız?.. Bu olur mu; olacak iş mi bu?.. E, öyle 
ise, bu okullara daha az alacaksınız, diğerlerine daha 
fazla götüreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben Bütçe Komisyonundan hatırlarım. Sayın 

Bakan burada gayet nazik bir şekilde ifade ettiler, 
«Bazı üniversiteler inşaatçılıkla meşhur olmuş. Ba
zıları şundan bundan.» Hakikaten bazı üniversitele
rin rektörleri bizden, gayet güzel, kendi üniversiteleri 
için buradan tahsisat alabilirlerdi, bazıları yapamaz
dı, alamazdı. (Ben senelerce Bütçe Komisyonunda 
Başkanlık, Başkan yardımcılığı yaptım; bilirim) Son
radan kırgınlıklar doğardı. Bunlar, üniversiteler ara
sındaki rekabeti müspet yönde değil, menfi yönde 
yürütürdü. O üniversiteye karşı bir başka bakarlar
dı ve o rektörle diğerlerinin arası açılırdı; Parlamen
toya karşı saygınlıkları azalırdı, değişirdi. Komisyon
daki yakınlıkları, Meclisteki yakınlıkları uzaklıkları 
mevzubahis olurdu. Ankara'da olanlar daha çok te
mas etmek imkânına sahip, Erzurum'daki bundan 
mahrum. 

Benim anladığım manada bunların hepsini, haki
katen gideren şudur : Eğer bir kurul vasıtasıyla tek 
elden, yatırımından öğrenimine kadar, açılacak olan 
yüksekokul veya üniversite fakültelerine kadar bun
ların gayet güzel araştırmasını, tetkikini yaptırıp, bun
lar üzerinde güzel bir planlama ve bu planlan yıl
lar itibariyle dilimlere ayırmak suretiyle bir prog
ramlı çalışmaya girebilirsek; belki üniversite düze
yindeki öğretimi, buradaki gençleri ve orada çalışan
ları huzura kavuşturmak imkânına sahip oluruz. Ba
karsınız bir profesör ayda 60 - 70 - 100 bin lira ka
zanır, diğer bir profesör ayda 15 bin lira alamaz. Bu
gün Türkiye'deki standart bu, ölçüler bu. Siz bunun 
içerisinde, «Huzurlu çalışma vardı. Sosyal adalet var
dı. Eşitlik vardı.» sözlerini nasıl sarf edebilirsiniz? 

Ben TRT'de, bilhassa Televizyonda yapılan açık 
oturumların bir çoğundan bir şey anlamıyorum; 
ama geçen gün üniversite rektörlerinin yapmış oldu-
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ğu açık oturumu dikkatle takip ettim. O açık otu
rumda bilhassa üniversite ve yüksekokulların istik
bali hakkında söylenen sözler beni memnun etti. Biz 
bu anlayışı, eğer Parlamentomuzda da hâkim kılıp 
o yola girebilirsek; üniversiteleri bir çok zorluklardan 
ve bugün içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak 
imkânına sahip oluruz. Biz politikacılar olarak, üni
versitelerin üzerine kendi politik anlayışımızla gitti
ğimiz takdirde, güç mü kazanırız, yoksa evlatlarımı
zı mı kaybederiz, bunu çok iyi düşünmek mecburi
yetindeyiz. 

«Efendim, dün bu böyle oldu. Dün böyle yapıl-
masaydı, böyle olmazdı.» Arkadaşlar, dün yapılanı 
herkes biliyor, Allah da biliyor ve şu zabıtlarda da 
vardır, ama kalkıp da, «Sen yaptın, ben yaptım» 
diye, daha biz buna devam edersek; Türkiye'yi bir 
gün daha önce batırmak için ne lazımsa, ortaya bu
nun gerekçesini koymuş oluruz. Bunları artık kes
mek mecburiyetindeyiz. Öğretim üyesinden, öğret
menden, Milli Eğitimde çeşitli şekilde vazifeli olan
lardan ve öğrencilerden iyi niyet beklemek ve onları 
bu yola sevk etmek mecburiyetindeyiz. Bu dernek
lerle, çeşitli tahriklerle, Parlamentonun dışında de
vamlı olarak üniversiteye sızmak isteyen bazı anla
yışla da mücadele etmek mecburiyetindeyiz. 

Ben Sayın Bakandan, yetkileri içinde olan bu hu
susları çok dikkatle nazarı itibara almasını rica edi
yorum. Bunların çok dikkatle ele alınması lazım. 
Milli Eğitim, tümüyle nereye bağlıysa oralardan ida
re edilir, onun dışında kimse Milli Eğitimin ne okul
larına, ne yurtlarına, ne şuraya, ne buraya dil uzata-
maz, el uzatamaz ve uzatamaması lazım, böyle kur
tarabiliriz. 

Nasıl bugün Türk Ordusunun, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin üzerine titriyorsak; Milli Eğitimin üzerine 
böyle titremek mecburiyetindeyiz muhterem arkadaş
lar. Bunu yapmadığımız takdirde; sen - ben kavga
sı içerisinde bir çok şeyi yitirdik; daha çok şey yitiril
meye ve çok şey ortadan yok olmaya mahkûmdur, 
bunlara dikkat etmek zorundayız, başka türlü işin için
den çıkmaya imkân ve ihtimal yoktur. 

Sonra, Sayın Bakanın üzerinde durduğu bilimsel 
araştırma meselesine gelince: Burada, «Bugünkü şart
lar altında Boğaziçi Üniversitesinin hem öğretim kad
rosu bakımından, hem de kuruluşu bakımından buna 
müsait olduğu, bazı imkânlara sahip olduğu» ifade 
edildi. Sayın Besim Üstünel de bunu burada ifade et
ti. Hakikaten bu, sevindirici bir şey, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin en büyük kaybı, bu bilimsel araştır

maların yapılmayışıdır. Biz burada TÜBİTAK kısa 
adıyla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumunu kurarken, yine şu biraz önceki heyecanımla 
komisyonlarda bunun müdafaasını yaptım; fakat bu 
kuruluşun vermiş olduğu netice, kimseyi gücendir
mek istemiyorum; ama bizim orada duyduğumuz he
yecanın cevabı olmadı. 

Şimdi, ben, dünyayı gezmiş bir profesör yakınım
dan dinledim. «Şu memleket, milli gelir ve hayat 
standardı bakımından, hatta halkının eğitim düzeyi 
bakımından bizden geri; ama o memleketin dünya 
çapında bilimsel araştırmada isim yapmış bir avuç 
insanları var ki, onlar bu memleketlerin planlama
sını yapıyorlar, bu memleketler kısa zamanda bize 
olan mesafesini kapayacak, hatta bizi aşacak duru
ma gelebilir» dedi. (tsim vermeyeyim.) 

Onun için, yani bilime, bilim sahibine karşı biz
de saygı azalmamalı. Bunu kaybettiğimiz takdirde, 
o zaman cahille okumuşun farkı kalmaz. Bizim bu 
seviyeye gelmemiz lazım. Eskiden bizim talebeliği
mizde bir profesör dendi mi varsa dört düğmemizi 
iliklerdik muhterem arkadaşlarım. Bir profesör böy
le sayılırdı, böyle sevilirdi, böyle değer görürdü. Onun 
için eğtr yetişenler, biraz bir şeyler olabilmişse, yetiş-
mişse ki, böyle yetişmiştir. Şimdi, profesörün karşısın
da burnuna ayağını sokacak şekilde oturan, böyle ko
nuşan insanlara eğer bu memleketi bırakacaksak, ha
kikaten acı bir neticeyle karşılaşırız. 

O bakımdan, bütün üniversitelerin araştırma im
kânlarına kavuşturulması şarttır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bütçede, senelerdir üniversitelerle ilgili 
olarak Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Savunma Ba
kanlığından sonra en çok imkânı vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hatta o kadar imkân vermiş ki, dikkat ediniz, 

bütün bütçe yıllarını tetkik ediniz, bütçeler gelir, aşa
ğı - yukarı hükümetlerin teklifi istikametinde netice
lenirken, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, her zaman 
komisyondan başlayıp, umumi heyetlere kadar deği
şikliklerle gelmiştir. Sebep? Sebep yine, bu memle
ketin Parlamentosunda bulunan insanlarının ilme, 
irfana karşı olan saygıları ve sevgilerinin neticesi
dir. 

Öyle ise, biz vermiş olduğumuz bu paranın, tah
sisatın kuruşuna kadar iyi harcanmasını da temin ile 
mükellefiz; bunu yapmak mecburiyetindeyiz. O okul 
kapandı, bu okul açıldı, öteki üç gün okudu, bu beş 
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gün .okumadı şeklinden Türkiye'yi artık kurtarmak 
mecburiyetindeyiz. Ne yapılması lazımsa yapalım ve 
bunun yapılması muhakkak lazım. 

Ben, yine aynı noktaya geliyorum. Sayın Başka
na çok teşekkür ederim, bu bir vesile oldu. Benim ko
nuşmam, belki de, hakikaten «Belki de» değil, tama
men teklifin dışında oldu; genel bir görüşme oldu. 
Sayın Başkan bana müsamaha gösterdiler; ama bir 
noktaya inandığım için buraya çıktım. Bu kanun tek
lifi gelir geçer ve istenen alınır; fakat hakikaten bu
raya, üniversiteler ve yüksekokulları içine alacak ve 
bunları bir bütün halinde mütalaa edecek kanun ta
sarısının getirilmesi Milli Eğitim Bakanlığının hiz
metleri içinde hakikaten başta gelen, şükranla yâd 
edilecek bir husus olur. 

Bunu istirham ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın İsmail Kutluk, buyurun efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, değerli senatör aılkadaşferım; 

Huzurlarınızı çoik 'kısa işgal öttükten sonra ayrıla-
caği'm. 

Görüşmekte olduğumuz 1487 sayılı Kanunda ya
pılacak değişikliklerle Boğaziçi Üniversitemiz, Üni
versiteler Kanununa tıpatıp uydurulmuş olacaktır. 

Demek ki, bugüne kadar Boğaziçi Üniversitesinde 
birtakım sicmtıh günler, sıkıntılı öğretim yıllan geç
miş. Bu tasarının, incelendik ten sonra, bu hükme var
dırdığı kanaatine vardım. İnşallah bir an evvel çıkar ve 
böylece de Boğaziçi Üniversitemiz en iyi şekilde Üni
versitedir Kanununa uymak suretiyle öğreftiminii, eği
timini devam ettirir. 

Biraz evvel konuşan Sayın Bakanımız; fevkalâde 
güzel ifade ve üsluplarıyla bize yükseköğretimde ya
pacaklarını ve gefcirilimıek'te olan 1750 sayılı Kanunu 
değiştiren Üniversiteler Kanununu izah ettiler. 

İnanınız; bir eğitimci olarak son derece sevimdim. 
Sayın Bakanımızın 'ifade efcfciMerii gibi, yüıksdc öğreti-
miımıiz bugün üniversitelerin, alfcademilerin ve Milli 
Eğ'.''im Bakanlığınla bağlı yüksekokulların tümünü 
kapsıyordu ve aralarında da 'birer birer değişiklikler 
var idi. Bunları bir hüküm altında toplamak ve ümi-
versiıteleriımjizıi, yüksekokullarımızı bir hükme bağla
mak şüphesiz son derece iyi ve son derece güzel bir 
g'eVşmsdir. 

Sayın Bakanımızdan, bu yasanın bir an evveli 
Meo! isirnize getirilmek suretiyle Milletimize yaraşır, 
milli eğrimimize yaraşır, hele hele yüksek öğretimi-

nıize yaraşır bir şekilde çikmasını sağlamasını bizler 
de kendilerine yardım etmek suretiyle şurada kendi
lerime teşekkür etmek istiyorum. 

Ance/k, bugün gazetelerde bir yazı gördüm; arma 
şu anda 'hangi gazetede olduğunu bilmiyorum. E ir 
üniversitenin incelenmesine sunulan kanunumuz ya
hut, tasarı «ıbize aceleye getirildi, zaman tanınmadı, 
bu kanun üzeninde yapılacak olan çalışmalarımıza, 
incelemelerimiize imkân verilmedi» gibi bir ifade 
okudum. Sayın Bakanımız ümit ederim ki, bu haberi 
Okumuşlardır ve üniversitelerimizde yapılacak olan 
incelemeye imkân, zaman hazırlayacaklardır. Aslında, 
kanunlarımızın esaslı bir inceleme, araştırma yap.i-
madan aceleye getirilerek çıkarılmış olmasından, kı
sa bir zaman sonra hükümlerinin kalmadığını üzüle
rek görüyoruz. Kanun yaparken etraflı incelemeler 
yapılmaması suretiyle böylece kanunların hüküm ge
çerliliği kendiliğinden düşmüş oluyor. 

Ümlit edenim ki, Sayın Bakanımız ün>/erjiletimi
zin yakındıkları tasarının incelenmesine imkân ve
rirler, imkân sağlarlar. Çünkü, bundan sonra yüksek
öğrenimlin bir üniversiteler kanunu altında, bir çatı 
altında lidare edilîmesl elbette araştirmalarm, ince'.?-
melerin, görüşmelerin sonunda ele alınmasında bü
yük faydalar vardır. 

Sayın Bakanımız burada ifade ettiler, 30 küsur 
yıldan beri de ifade edilir, ünilverslitelerimizin öğretini 
kadroları her zaman yeterli değildir. Bir zamanlar 
üniversite hocalarımıza son derece gıpta ederdik, 
önlerinde saygıyla eğfillirdik, bugün de aynı duyguları, 
aynı inançları ve sempatiyi duyuyoruz, hocaları m ı-
ztn önünde saygıyla eğiliyoruz. Ancak, ya içinde bu
lunduğumuz şartların veyabuitta içinde bulunduğumuz 
çağın gereği olarak hocalara olan saygı, sevgi ve inanç 
son yıllarda eskiye nazara nçok azalmıştır. O itibarla
dır ki, bir zamanlar Montpellier Üniversitesi Dekanı 
'bendenize sizin fakültelerinizin, bilhassa tıp fakülte
lerinin nazara bilgilerinin son derece iyi ve fevkalâde 
güzel falebe yetişitirdiklerini; ama tatbikatlarının 
az olduğunu üzülerek görüyoruz.» diye .söylemişlerdi. 

Bundan da anlıyoruz ki, nazari olarak öğrencile
rimizi fevkalade iyi yetiştirmişiz. O zamamî'ar labo-
ratuvarlarımız, her halde bugüne nazaran daha azdı 
ve daha 'az imkânlara sahiptir. İnşallah üniversiteler 
kanunuyla eksik olan laboratuvarlarımızı, hoca kad
rolarımızı en iyi şekilde planlar ve Türk üniversitesi
ni, Türk yüksekokullarını yine eski saygınlığına kavuş
tururuz. Ancak, Sayın Bakanımız, her halde sormak 
istediğim şu sualler hakkında bilgi verirler tahmin 
ederim. 
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Yükseköğretimde, üniversitelerimizin öğrenim kad
rolarının sayı bakımından az olduğu ve derslerin açık-
geçtiği hepimizce maltım. Demin ifade ettim; Milli 
Eğitim kadrosuna geldliğjmz günden beni, üniversite
lerimizde hocaların kadrolarının eksikliği, iyi öğrenci 
yeitiştirilimesine engel oluyordu. Son yıllarda üniver
sitelerimizin sayıları 19'a ulaşmıştır, inşallah daha da 
çoğalarak Miilıetitıimizin yükseköğretim yapma imkân
ları daha da kolaylaştırılmış olur; ama demin bdr ar-
kadaşıımızın ifade ettiği gibıi, 'kapılarına «Üniversi
tedir» demek yetmiyor, 'iyi öğretim kadrosu yetiştir-
meik, iyi eleman yetiştirmek suretiyle üniversiteteri-
mıize, yöksdkokullarıimıza ve akademilerimize değerli 
öğretmen yetiştirmek planlanmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığımızın bu hususta dıraşıda 
ve içeride, yüksekikouılara, akademilere ve üniversite
lere öğretmen yetişitimııelk planını, programını her 
halde yapmıştır; ama hu yıllardan beri aynı şekilde 
gelişitiğinıe, geldiğine göre, yıllardan beri yapıla gelen 
planların bugünkü ihtiyacı hâlâ kapatamadığı görül-
inektedir. 

Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanımızdan, rica edi
yoruz; 'ileriye matuf yüksek okulla nnıızın ve akademi
lerle tüniv'ersliitelerimıizin hocalarının eksik bırakıkna-
malk suretiyle en iyi sekilide planlanmasını ve bugün
den itibaren daha çok o alanda, gelecek yılları da 
kapsayacak anılayışla öğretim kadrosunun planlan
masını istirham ediyoruz. 

İyi bir planlama, iyi bir çalışma yapıldığı takdir
de; bir zamanlar ilkokulu bulunmayan köylerimiz, 
bugün Aliaha bin şükür halledilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, bir dakikanızı rica 
eideceğlim. 

Ben şimdi görüşülmekte olan Kanun teklifinin baş
lığını okuyorum size efendim: 

«1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul-
bul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin değiştirilmesıi ve Bu kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi..;» 

Lütfen, genel anlamda bir Milli Eğitim eleştirisi 
yapmayalım. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Lütfen, buraya atfedin de, teknik ko
nulardır bunlar. Bunları bitirelim; zamanında bildi
ğiniz şeyleri rahatlıkla söyleyebilirsiniz. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Tabii Sayın 
Başkanıım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Demek istedi
ğim şuydu: İyi bir planlama ile ortaöğretimi, ilköğre
timi halletmiş olan bir milletiz. Yine iyi bir planla
ma ile yüksekokullarımızın, akademilerimizin ve 
üniversitelerimizlin öğretmen ihtiyacını, öğretici ihti
yacını, profesör ihtiyacını, doçent ihtilyacım karşılaya
biliriz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Mili Eğitim Teş
kilâtımız bu güzel işi yapabilecek kapasitededir, güç
tedir. 

O itibarla, şimdi görüşmekte olduğumuz Boğaz
içi Üniversitesindeki eksikleri tamamlayacak olan bu 
değişikliğin Cumhuriyet Senatomuzda ivedilikle gö
rüşülerek kanunlaşacağı ve üniversitemizin de huzu
ra, vuzuha kavuşacağını ümit ediyor, saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutluk. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istemiştiniz?. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul Milletvekili) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Üniversiteler için hazırla
nan tasarı, 4 - 5 aydan beri üzerinde çalışılmakta olan 
bir tasarıdır. 

Tam Gün Yasasının çıktığı günlerde, biz Meclis
lerde «Tıp fakülteleri için yalnız Tam Gün Yasası 
tartışılmamalı; tam gün, tüm üniversite öğretim üye
lerini ilgilendiren bir konudur. Üniversiteler için biz 
bir yasa hazırlıyoruz, onu orada koyalım» diye be
nim müdahalem olmuştu. Bu müdahaleyi izleyen 
günlerde, Üniversitelerarası Kurul, Trabzon'da top
landı ve yedi rektör ve bir dekanı Milli Eğitim Ba
kanlığı ile üniversite ya da yükseköğrenim yasasını 
hazırlamak üzere görevlendirdi. Bunlar, Ankara Üni
versitesi Sayın Rektörü, İstanbul Üniversitesi Sayın 
Rektörü, İzmir Üniversitesi Sayın Rektörü, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Sayın Rektörvekili, Ana
dolu Üniversitesi Sayın Rektörü, Fırat Üniversitesi 
Sayın Rektörü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sayın 
Dekanıydı. Yedi rektör bir dekan. 

Bizim hazırlıklarımız vardı. Kendileriyle birlikte 
aylarca süren; çoğu kez cumartesi, pazar günleri ya
pılan, bayramda dahi yapılan uzun çalışmalardan 
sonra, yeni hazırlanacak yasanın temel ilkeleri üze
rinde mutabakata vardık. 

Bunlar, üniversitedeki öğrenim bütünlüğü idi, 
Üniversitelerarası Kurulun güçlendirilmesi idi, tam 

— 540 — 
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gündü, rotasyondu; bunlar, doktor asistanların öğre
tim üyesi sayılması idi ve buna benzer şeylerdi. Bu 
ilkeleri kendileri Üniversitelerarası Kurula götürdü
ler, senatolarına götürdüler, orada konuşuldu. Aynı 
arkadaşlarımızla Sayın Başbakanla birlikte olduk. 
Sayın Başbakan televizyondan bu birlikte oluşu ve 
mutabık kalınan ilkeleri kamuoyuna duyurdular. Da
ha sonra da Yasa maddeleri üzerinde de görüştük, 
en son yasanın maddeleşmiş biçimini de üniversitele
rimize ve senatolarına gönderdik. Bir süreden beri 
ayrıntılarıyla incelemektedirler ve dün «Bir hafta da
ha incelemek için bir olanak tanır mısınız?» diye 
başvurdular. Bir hafta daha kendilerine olanak ta
nındı. 

Bu konuda tartışma açmak istemiyorum, eğer de
ğerli arkadaşım İsmail Kutluk bu soruyu sormamış 
olsaydı, söylemeyecektim; ama sizi temin ederim ki, 
bir bakanlığın bir yasa hazırlarken, o alan ilgilileri
ne gösterebileceği dikkatin ve o alanda bulunanların 
düşüncelerinin alınmasında yine sarf edilecek itina
nın en fazlası gösterilmiştir ve bundan sonra da gös
terilecektir. 

Sayın İskender Cenap Ege, Sayın İsmail Kutluk 
arkadaşlarımın bu yasa hakkındaki sözlerine şükran
larımı sunarım. Onların diledikleri gibi kısa bir za
manda getirmeye çalışacağız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Demin ki müdahalenizde buyurduğunuz üzere, 
görüştüğümüz bu Boğaziçi Üniversitesiyle ilgili ka
nun teklifinin Üniversiteler Kanununa uydurulması 
gündemimizdeki madde idi; fakat görüşmelerimiz, 
yüksekeğitimin bugünkü sorunları ve bunlarla ilgili 
çare olarak düşünülen, hazırlanmakta olan üniver
siteler kanununun şekli üzerinde bazı görüşlerin ifa
desi şeklinde gelişti. 

Bendeniz, müsamahanıza sığınarak 10 ya da 15 
dakikalık bir zaman içerisinde, şu gerekçeyle bazı 
şeyler söylemek istiyorum : 

Benden önce konuşan arkadaşlarımızın değindik
leri gibi, genellikle kanun tasarılarımız, bugünün ih
tiyaçları doğrultusunda bazı ciddi çalışmalara dayan
dırılmıyor ve dayandınlmaması sonucunda da kısa 
bir zaman sonra, o tasarının, o kanunda güdülen 

amacı tamamen tahrip edecek sonuçlara ulaştığını 
esefle görüyoruz. 

İkinci bir husus; Senatoya birtakım tasanlar ge
liyor ve gelen bu tasarılar Millet Meclisinde belli bir 
şekil alıyor ve deniliyor ki, «Bu kanun tasarısı Mil
let Meclisinden geçmiştir; bunu bir an önce çıkar
mamız lazım» İktidarda hangi parti olursa olsun, bu 
kural değişmiyor ve genellikle tasarı Meclisten gel
diği biçimiyle Senatodan çıkıyor ve kanunlaşıyor. 

Sayın Milli Eğitim Bakanının huzurlarından ya
rarlanarak, hem kendilerine, hem de değerli senatör 
arkadaşlarıma, bu konuyla ilgili bazı düşüncelerimi 
arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakan, milli eğitimimizin ve yükseköğreti
mimizin içinde bulunduğu durumu özetlediler: Sis
tem olarak karışık ve hepimizin bildiği üzere, bu 
sistemin yarattığı ya da yetiştirdiği gençlerimizin, ül
kemizin ihtiyaçlarına, değerlerine ne derece uyduğu 
da tartıştığımız ve şikâyet ettiğimiz konular. 

Hepimiz biliyoruz ki, 1968 ya da 1969'dan sonra 
üniversitelerimizde, genellikle eğitim kurumlarımız
da bir eğitim açığı ve bu açıktan etkilenen bir nesil 
yetiştirdik. Bu nesil, ne bu bugünkü toplum olarak bi
zim değerlerimizi tam benimsedi, ne çağdaş değer
leri bilen bir nesil oldu ve ne de yetenekli bir mes
lek sahibi olamadı. Ayrıca, şu son 10 yılda yüksek
öğretim kurumlarında yetiştirdiğimiz neslin planla
masının iyi yapılamaması nedeniyle ülkemizin kay
nakları hem israf edildi, hem de ihtiyaçlar karşılana
maz duruma düştü. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tarihin muhtelif dönemlerinde toplumların ve 

dünyanın ilişkileri değişikliklere uğruyor. Bu görüşle 
tarihimize baktığımız zaman, Cumhuriyetin ilk dö
nemlerinde eğitim konusuna büyük önem verilmiş 
olduğunu görüyoruz. Böylece, bugünkü deyimle üst 
değerler sisteminin değiştirilmesiyle toplumun değiş
tirileceği ve kalkındırılacağı öngörülmüş. 

1950'lerden sonra başka bir yaklaşımla ülkede 
sanayileşme ve kalkınmayı sağlamakla ülkenin daha 
mutlu, daha güçlü olacağı varsayılmış. 

Son 50 yıllık tarihe baktığımız zaman şunu görü
yoruz : Gelişmiş ülkeler ya da dünya kamuoyu bel
li dönemlerde, belli konulara ilgi duyuyorlar. İkinci 
Dünya Savaşından sonra ekonomik ve teknik yar
dım konusuna önem verilmişti. 1960'lardan sonra 
teknolojik yardım yaklaşımına önem verilmişti. Gü
nümüze baktığımızda da, dünya kamuoyunun geliş
miş ülkelerde uğraştığı birkaç konu; enerji sorunu, 
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enflasyon ve yeni teknoloji üretmek, gelişmekte olan 
ülkelerin de, «Kuzey -. Güney dialogu»' denilen yeni 
bir ekonomik düzen yaratmaya, geliştirmeye; bu ül
keler arasındaki ilişkileri düzenlemeye yönelik birta
kım çabaları vardır. 

Bu genel görünüş içerisinde eğitimin yeri öyle 
görünüyor ki, biraz gerilere itilmiş durumda; ama 
ülkemizde yeniden eğitim amaçları ve niteliği yönün
den önde gelen bir konumuz olmak durumda. Şayet 
bunu çözümleyemezsek, diyoruz ki, sağda ve solda 
olan evlatlarımız hem birbirlerini öldürecekler, hem 
de bu rejimi tahrip edecekler, yok edecekler. Biz de
mokratik bir toplum olmak istemişiz; ama evlatları
mıza bu değeri verememişiz, bu değerin öngördüğü 
hoşgörüyü, düşünme gücünü verememişiz. Evlâtlan-
mızdaki aşırılıkları; ister solda olsun, ister sağda ol
sun bir meziyet olarak değişik gruplarımız benimse
miş durumdadır. îşte bunun yarattığı sorunlarla da 
karşı karşıyayız. 

Ayrıca biliyoruz ki, evlâtlarımızın ve hepimizin 
eğitim seviyesi, çağdaş dünyanın eğitim seviyesinin 
çok gerisinde. Bu da bir gerçeğimiz. İmkânı olan ki
şi hastalandığı zaman Batıya gidiyor, imkânı olan in
san bir tüketim maddesi alacağı zaman en basitini 
dahi Batıdan alıyor. Bizim halen dünyadaki yerimiz 
bu. İhtiyaçlarımızı imkânlarımız olduğu zaman ge
lişmiş ülkelerden karşılamak istiyoruz. Gelişmenin 
neresindeyiz diye baktığımız zaman da, kendi kom
şularımızla ve kendimizi, kendi geçmişimizle kıyas
lıyoruz. Çoğu zaman da bunda başarılı olduğumuzu 
s öyley emiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeni hazırlanmakta olduğunu duyduğumuz üni

versiteler yasasının bazı konuları dikkate almasını 
dilerim. Daha önceki dönemde üniversite ve yüksek
öğretimde öncelik verilen husus, üniversite öğretim 
üyelerinin ve üniversitenin kurum olarak özerkliği 
konusuydu. Eğer bu kurumlara özerklik verirsek, bu 
kurumlarda eğitim istenen nitelikte olur ve bu ku
rumlar evlâtlarımıza hür düşünceyi, müsamahayı ve
rirler sanıyorduk. Bir zaman sonra gördük ki, bu ku
rumlardaki bilimsel özerklik ve yürütme ile ilgili 
özerklik meseleyi çözümleyememiş durumda. 

Şimdi sorunumuz şu oldu: Acaba bu kurumlar
daki denetimi nasıl yapabiliriz? Bu kurumların ka
nunun öngördüğü görevleri yapıp yapmadığını nasıl 
denetleyebiliriz? Bu önde gelen bir sorunumuz oldu 
ve yine şunu gördük: Bu kurumların evlâtlarımıza 
vereceği eğitimin standardını nasıl yükseltiriz? 

I Sayın Bakan, kanun tasarısı yaklaşımlarını şöyle 
I anlattılar; dediler ki, «Trabzon'da üniversite rektör

leri bir komisyon oluşturdular. Bunlarla toplandık, 
Jı Bakanlığın katkısı ile bir kanun tasarısı hazırlayaca

ğız.» Sanırım bu yanlış ve eksik bir yaklaşımdır. Ta-
I bii ki, Milli Eğitim Bakanlığında bu konuda benim 

bildiğimden çok daha geniş bilgiler vardır. Dünya
nın pek çok gelişmiş ülkeleri, yüksekeğtim konusunu 

I çok geniş şekilde inceletmişlerdir. Meselâ; İngiltere' 
J de yıllar alan araştırmalar vardır, bunlar değişik yıl-
I larda yayınlanmıtşır. Bu kurumlar görevlerini nasıl 
I yapıyorlar? Bu kurumlarda denetim sorunu nasıl ola-
I bilir? Bir insan Ankara Üniversitesinin Rektörü ola-
j bilir. Gayet tabii tecrübesi vardır; ama bir üniversi-
I te yasası hazırlamak ayrı bir konudur. Üniversite, 
I yalnız o üniversitede görev gören insanlar için hiz-
I met veren bir kurum değildir. Bizim meselemiz, An-
I kara Üniversitesi ya da İstanbul Üniversitesindeki 
I öğretim üyelerinin çalışacağı, kendilerine uyan dü-
I zeni sağlamak değildir. Bizim temel meselemiz, ka-
I mudan para alan, kamu parasıyla kamu yararına hiz-
I met veren kurumlarda görev yapan insanların kamu 
1 yararına hizmetlerini nasıl sağlayabileceğimizdir. Bu-
I nu yapmazsak, yine bir kanun tasarısı hazırlarız, oy-
I larınızla çıkar; ama bu eksik olur. Dünyada yüksek-
I eğtimin ve değişik eğitimlerin mukayeseli araştırma-
I lan yapılmıştır. Demiyorum ki, Türkiye herhangi 
I bir ülkeden bir kanun alsın, tercüme etsin, kendisi-
I ne uygulasın. Türkiye bu safhayı aşmıştır. Gayet ta-
I bii başka ülkelerin tecrübelerinden yararlanacağız; 
I ama kendi sistemimizi de yaratmamız lazımdır. Bu-
J nu yaratmada başarılı olamazsak, bu çıkaracağımız 
I kanun yine amaçlarımızı tahrip edecek nitelikte ola-
I çaktır. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Sayın Besim Üstünel bir konuya değindi, onu da 

Sayın Bakana arz etmek isterim; lisansüstü eğitim. 
I Bu, ülkemizde maalesef disipline edilememiş bir ko-
I nudur. Batı buna çok erken yıllarda girmiş, bizde bu 
I lansüstü eğitim hâlâ usta - çırak tutumu içerisinde 
I yürümektedir. Bizim, üst seviyede eğitime sahip ve 
I eğitim görevi yapacak insanları başka bir dikkatle 
I yetiştirmemiz lazımdır. Her halde bu konuda, mese-
I la ben hekimim, Türkiye'nin hiç bir yerinde ihtisas 
I eğitimi veren bir kuruluş yoktur. Batıya, Anglo - so-
I kan ülkelerine gittiğiniz zaman, ihtisas belli bir eği-
I timle beraberdir. O zaman Türkiye'deki ihtisas; ni-
I hayet bir ustanın yanında çırak olarak, disiplinsiz 
I bir şekilde, dağınık bir şekilde bazı şeyleri öğrenmek 
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oluyor ve bu hiç bir zaman bugünün anlayışı içeri
sinde bir eğitim değildir. Her halde üniversiteler ka
nun tasarısında bu hususun da dikkate alınması la
zım, 

Sayın Bakandan bir şey daha rica edeceğim: 
Bu tasarıyı yalnız kendi Bakanlığı ve üniversitele

rimizin seçilmiş kadroları içerisinde tutmasınlar. Bu 
tasarıyı değişik görüşlerin, uluslararası görüşlerin 
eleştirilerine sunsunlar ve tasarı geniş şekilde kamu
oyunda değerlendirilsin, tartışılsın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz genç bir toplumuz. Her gün görüyoruz ki, 

nüfusumuzun yarısından daha fazlası eğitimden ya
rarlanacak bir çağdadır. Değişik yaş gruplarını alıp 
baktığınız zaman, bizim nüfus pramidimizin altı ga
yet büyüktür; genç toplumuz. Bu genç toplumun me
selelerini ileri doğru projekte ettiğiniz zaman şunu 
göreceğiz ki; bizim sosyal hizmetleri sağlayabilmek 
için, sosyal yörelerimizi yapabilmek için ihtiyaç duy
duğumuz kaynakların miktarı mütemadiyen artacak
tır ve biz mütemadiyen meseleleri büyüyen bir top
lum olacağız. Bu büyüyen meselelerimizin bizi çö
kertmemesini istiyorsak, meselelerimizi şimdiden cid
diye almamız lazımdır. 

Samimi inancım, son yıllarda meselelerimizi cid
diye aldığımıza katiyen inanmıyorum. Son derece 
rahatlıkla bunu söyleyebilirim; sanki meseleler bizim 
meselelerimiz değilmiş, başkalarının meselesiymiş gi
bi ve çoğu durumda da yalnız bilgisiz olarak bir 
yaklaşımdan değil, ciddiyetten ırak bir yaklaşımla 
meselelerimizi almış ve meselelerimizi yürütmüş gel-
mişizdir. Bunun bir yerde durması lazım. Şayet bu
nu bir yerde durduramazsak, hiç bir zaman bunlara 
hâkim olamayız ve durdurma gücümüzü yitiririz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 
Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
Güven., 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Aktüel bir konu olan Üniversiteler Kanununun 
da görüşüleceği şu günde, konu bir ölçüde onunla 
da bağlantılı olarak tartışıldı. Boğaziçi Üniversitesi 
adı ile istanbul'da 1971 yılında 1480 sayılı Yasa ile 

bir Üniversite kurulmuştu. Robert Kollejinin Müte
velli Heyeti tüm mallarını bir üniversite olarak de
ğerlendirmeyi de esas almak suretiyle devretmesi so
nucu bu Üniversite oluşuyordu. 

Kaldı ki, Türkiye'de hızla artan nüfus, öğrenime 
olan gereksinim böyle bir değerlendirmenin de iyi 
bir fırsat olduğunu belirliyordu ve bunun sonucu 
olarak geçiş yasası olmak üzere bu Kanun çıkarıldı, 
Üniversiteler Kanununa tabi olacaktı. Bu geçiş dö
neminde görebildiğimiz kadar tutumu, davranışı ile 
ileri tekniği de içinde yansıtan bir öğretim kurumu 
olarak göze çarptı. Bugün, liselerden mezun olan 
birçok öğrencinin idealinde olan birkaç yükseköğre
nim kurumundan biri oldu. 

Bu derece başarılı olan bir kurumun, Üniversite
ler Yasası içerisinde hakettiği yeri bulması gereki
yordu. Nitekim, 7 , 7 . 1973 tarihinde yürürlüğe gi
ren 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 83 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasında isim zikrederek, Bo
ğaziçi Üniversitesinin üç yıl içerisinde geçiş dönemi
ni tamamlamak suretiyle Üniversiteler Kanununa ta
bi olacağı belirtiliyordu. Aslında, bu yönü ile bu ya
sa bir şekil yasası. Bir yasanın emrettiği diğer bir 
yasanın çıkması şeklinde olan bir durumdur; fakat 
uzun gecikmelerden sonra bugüne kadar hâlâ yasa
laşma olanağı bulunamadı. 

Bu yasa ile ne isteniyor?., özerk üniversite ola
cağı gerçeği de gözönünde tutularak, Üniversiteler 
Kanunu, Üniversiteler Personel Kanunu ve nihayet 
bu kurumda çalışan birçok memur ve hizmetlilerin 
bulunması sebebiyle de 657 sayılı Devlet Personel 
Kanunu ile uyum içerisinde olacak şekilde hazırlan
mıştır. Ayrıca Üniversitenin organlarının oluşması
na, kadrolarının tespitine, taşınır ve taşınmaz malla
rının devirlerine ve Üniversitede görev alan öğretim 
üyeleri, üye yardımcılarının kadrolarına, Üniversitede 
hizmet akdi ile çalışanların intikallerine ait tüm hü
kümler de bu yasada yer almaktadır ve demin bah
settiğim bir yasanın emrettiği süre içerisinde çıkarıl
ması öngörüldüğünden, yürürlük tarihi bugün değil, 
o yasanın emrettiği 7.7.1973 tarihinden üç yıl son
ra olan 7.7.1976 tarihi olarak belirlenmiştir. 

Bu hali ile yasalaşmasına yardımcı olmanızı ve 
bu kurumun da Türk Eğitim hayatına hayır ve uğur 
getirmesini diler, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Başka söz 
isteyen sayın üye?,, Yok. 
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Görüşülmekte olan Yasa teklifinin tümü hakkın
daki görüşmeler bitmiş ve maddelere geçilmesi ge
rekmektedir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 
1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da 
Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» un Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 
Madde 1. — 1487 sayılı Kanunun 1 nci maddesi

nin başlığı «Kuruluş ve Özerklik» olarak değiştiril
miş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversi
tesi, Üniversiteler Kanununa tabi, özerk üniversite 
haline getirilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim... Reddedenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Fakülteler : 

Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinde İdari Bilim
ler, Temel Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri ku
rulmuştur. Ön Lisans Yüksekokulu ile Yabancı Dil
ler Okulu Rektörlüğe bağlıdır. Fakülteler bölüm esa
sına göre çalışırlar. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi dinlediniz efendim. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

2 nci maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Teşekkür ederim. Reddeden
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Sözü edilen Kanuna aşağıdaki ek 
1 nci ve ek 2 nci maddeler eklenmiştir. 

Kadrolar : 
Ek Madde 1. — Üniversite öğretim üyelerinin ve 

öğretim yardımcılarının kadroları bu kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. (2) sayılı cetvelde gös
terilenler 1978 mali yılı içinde kullanılmaz. Fakülte
lerin veya doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yük
sekokul, okul ve enstitülerin bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetveldeki kadroları, Üniversite Senatosunun tek
lifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılır. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeye ek birinci maddeyi 
dinlediniz efendim. Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyi cetveüeriyle beraber oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Taşınmaz Malların Tasfiyesi : 
Ek Madde 2. — Milli Eğitim Bakanlığınca Bo

ğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek 
Hazineye ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu ka
ran ile Üniversiteye tahsis olunur. Vilayet, Özel İda
re ve Belediyelere ait taşınmaz mallar, İl Genel Mec
lisi ve Belediye Meclisi kararı ile bedelsiz olarak üni
versiteye devredilir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeye eklenen ikinci mad
deyi dinlediniz. Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi ek 1 ve ek 2 ve cetvelleriyle be
raber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Teşek
kür ederim. Reddedenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — 1487 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmış ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler ek
lenmiştir. 

Seçimler : 
Geçici Madde 1. — Üniversiteler Kanununun ön

gördüğü seçimler, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
takiben onbeş gün içinde yapılır. Yeni seçilenler gö
revlerine başlayıncaya kadar, eski görevliler görev
lerine devam ederler. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeden sonra gelen geçici 
1 nci maddeyi dinlediniz. Söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. Reddedenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

İntibaklar : 

Geçici Madde 2. — Öğretim elemanlarının 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanunu, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile bunların ek ve tadilleri ve 
bu kanundaki mevcut hükümlere göre, intibakları, 
Üniversite Senatosunun ilk toplantısında kurulacak 
intibak komisyonunda yapılır. İntibakları yapılma
yan öğretim elemanlarının ücretleri, 1487 sayılı Ka
nuna ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ücret yö
netmeliklerinde belirtilen esaslara göre ödenmeye 
devam olunur. 

Üniversitenin geçiş döneminde, eğitim, öğretim ve yö
netim faaliyetlerine katılan ve lektör unvanını taşıyan 
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öğretim elemanlarının, bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren beş yıl süre ile unvan, görev, yetki 
ve sorumlulukları devam eder. Öğretim elemanları 
dışında kalan diğer personel hakkında da yukarıda 
belirtilen birinci fıkra hükmüne uygun olarak işlem 
yapılır, 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi dinlediniz. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte görevli olan öğretim üyeleri ve yardım
cıları (Üniversiteler Kanununa göre geçici olarak gö
revlendirilmiş olan diğer üniversitelere mensup öğ
retim üyeleri ve yardımcıları hariç), ilgisine göre yet
kili kurulların kararı üzerine, bağlı (1) sayılı cetvel
de unvanlarına ve görev sürelerine uygun kadrolara, 
lektörler ise asistan unvanı ile yine aynı cetvelde gö
rev sürelerine uygun kadrolara atanmış sayılırlar. 

Birinci fıkradaki esaslara göre atandıkları kadro
ların dereceleri, intibak ettirildikleri aylık derecele
rinden düşük olanlar, aylık derecelerine eşit derece
deki bir kadroya terfian yükselinceye kadar, 1765 
sayılı Kanunun intibak hükümleri uyarınca düzen
lenmiş olan intibak formlarına göre aylıklarını al
maya devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici üçüncü maddeyi dinlediniz. 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi okun
duğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — 7.7.1976 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesinde hizmet akti ile bağlı olarak tam gün 
esasına göre çalışmakta olan öğretim üye ve yardım
cılarından durumları intibaka müsait olmayanlar, 
istekleri üzerine ve Senato tarafından uygun görül
düğü takdirde, daha önce kendilerine uygulanan Sos
yal Sigorta koşulları içerisinde, hizmet akti ile bağlı 
olarak çalışmaya devam edebilirler. Bunlarla yapıla
cak hizmet akitlerinin süresi 5 yılı geçemez. Bun
lara verilecek ücret ve özlük hakları tutarı kıdemleri 
itibariyle eş durumda olan kadrolu üye ve yardımcı
larının maaş, tazminat ve diğer ödeneklerinin tuta
rını geçemez. 

BAŞKAN — Geçici dördüncü maddeyi dinledi
niz. Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Okun
duğu gibi bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 
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Geçici Madde 5. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Boğaziçi Üniversitesinde istihdam olu
nanlardan Devlet Memuru tanımına girenlerin inti
bakları, Üniversite Senatosunca kurulacak intibak 
komisyonunca, Devlet Memurları Kanunu ile ek ve 
tadillerine göre yapılır. 

Memur statüsüne geçmek istemeyenlerin şahısla
rına münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun sözleşme hükümlerine göre söz
leşme ile istihdamlarına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici beşinci maddeyi dinlediniz. 
Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, bir konuya temas etmek istiyorum; bura
dan, yerimden de ifade edebilirim efendim. 

Efendim, bu Kanunun geçici maddesinde «Senato» 
tabiri bulunuyor. Burada «Üniversite Senatosu» ta
biri kullanılıyor. Tabii, ne manaya geldiğini bende
niz anlıyorum; ama kanun yazıcıların buna dikkat 
etmemelerinden dolayı neyin senatosu, hangi üniver
sitenin senatosu, senatodan murat nedir? Bunun bir 
açıklığa kavuşması icap ettiği için söz aldım. Bir kav
ram karışıklığına müncer olabilir mi diye arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 1750 sayılı Yasada 
mevzubahis olan senatodur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen var mı efendim, geçici beşinci 

madde üzerinde? Yok. Olmadığına göre, geçici be
şinci maddeyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 6. — Üniversitede toplu iş sözleş
mesine göre işçi olarak çalışmakta olanlardan Devlet 
Memuru tanımına girenlerin intibakları bu Kanun ve 
Devlet Memurları Kanununun ek ve değişikliklerine 
göre yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde altıyı dinlediniz efen
dim. Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Bu m a 
deyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Krbu! 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edi i mis
tir. 

Geçici Madde 7. — Toplu sözleşmeye dar: 1 hiz
metliler dışında kalan ve bu kanun gereğince iniibak-
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lan yapılacak olan öğretim üye ve yardımcıları ile 
diğer personelin girebilecekleri derece ve kademelerde 
alacakları aylık tutan ile her türlü tazminat, yan öde
me, ödenekler toplamı Boğaziçi Üniversitesinde al
dıkları ücretten aşağı olduğu takdirde aradaki fark 
kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi suretiyle 
giderilinceye kadar, kadroya bakılmaksızın tazminat 
şeklinde ödenir. 

Bu kanun kapsamına giren öğretim elemanları ve 
tüm personelin öğretim kurumlarında sigortalı olarak 
geçen başarılı hizmet yılları ayrıca değerlendirilir ve 
prim ödeme gün sayıları emeklilik sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeyi dinlediniz efen
dim. Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Bu mad
deyi okunduğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — 1487 sayılı Kanunun geçici 
9, 10 ve 11 nci maddeleri ile bu maddelere dayanı
larak çıkarılmış olan yönetmelikler 1.3.1979 tarihin
de yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Geçici madde 8'i dinlediniz efen
dim. Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi 
okunduğu gibi oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4'ü okunan geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 
8 nci madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 7.7.1976 tarihinden geçer
li olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu Kanunun 

yayımı tarihinde eskisiyle arasında bir şey olmasın. 
Bunun bir açıklaması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, ben bu 
konuya konuşmamda değinmiştim. 1750 sayılı Üni
versite Yasasının 83 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
üç yıl içerisinde bu Yasanın çıkarılması öngörülüyor
du. O yasanın emri gereği bu şekilde, 1976 yılında 
yasalaşması lazım; fakat yasa yetişemedi ve madde
nin düzenlenmesi 7.7.1976 tarihinden geçerli olmak 
üzere, yasa gereği yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
şeklinde düzenlenmiştir. Bütün düzenlemeler de bu 
şekilde yapılıyor. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Başka söz isteyen üye?.. Yok. 
Madde 5'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde 6 üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Olmadığına göre, Kanunun tümünü okun
duğu gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif yasalaşmıştır, hayırlı olsun. 
3. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/521; C. 
Senatosu : 2/136) (S. Sayısı: 825) (1) 

BAŞKAN — Bir teklif var, okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin yapılması istenilen değişik
likle uygulamaya açıklık getirilmesi nedeniyle bir an 
önce kanunlaşmasında yarar vardır. 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde 825 sıra Sayı
sıyla yer alan, sözü edilen teklifin, gündemdeki bü
tün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkam 

Zihni Betil 
BAŞKAN — Komisyon burada mı?.. Burada. 
Hükümet burada mı?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Teklifi dinlediniz. Cumhuriyet Senatosu 2/136 sı

ra numarada 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin öncelikle görüşül
mesi isteniyor. Öncelikle görüşülmesini kabul eden 
üyeler lütfen işaret buyursunlar. 

Öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 825 Sıra Sayılı basmayazt tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Aynı teklifin ivedilikle görüşülmesi isteniyor. İve
dilikle görüşülmesi leh ve aleyhinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı teklifin her işe takdimen görüşülmesi tek
lif ediliyor. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 ve 281 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 
Madde 1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun 275 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 275. — Mahkeme, çözümü özel veya 
teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy 
ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mes
leğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çö
zümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi din-
lenemez. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake

meleri Kanununun 281 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 281. — Bilirkişinin beyan ettiği oy ve gö
rüş hemen tutanağa geçirilir. 

Bilirkişi birden fazla ise aralarında görüşürler. 
Görüşme sonucu bildirilen düşünce tutanağa geçiri
lir. 

İşin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşleri
ni yazılı olarak bildirmeleri gerekiyorsa, hâkim rapo
run kaç nüsha olacağını ve verileceği süreyi belli eder. 
Raporun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin 
çözümü ile görevlendirdikleri hususları, gözlem ve in
celeme konusu yapılan maddi vakıaları, gerekçeyi, 
sonucu, bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bu
nun sebebini, düzenlediği günü ve bilirkişilerin im
zalarını taşıması gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı 
bir rapor verir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle teklif Senatomuzda değişerek kabul 
edilmiştir, hayırlı olsun. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin birinci mad
desindeki, Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimine geldik. 

Seçim maddesi hakkında Yüce Kurula gerekli 
bilgiyi arz etmeden önce, şu sırada ülkemizde misa
fir bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kong
resi Sürekli Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Ulan-
fu ve beraberindeki heyet Genel Kurulumuza teşrif 
etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz derim, (Genel 

Kuruldan sürekli alkışlar) 
Sayın üyeler; 
Uzun süreden beri bekleyen, Anayasa Mahkeme

sine bir asıl ve bir yedek üye seçilmesi hususunda 
gündemin hak ettiği yere geldik; fakat şu anda Genel 
Kurulda gündem değiştirme olanağı da bulunmamak
tadır. Genel Kurulda gerekli çoğunluk da yoktur. 
Yapılacak seçimlerin de kesin bir netice vermeyeceği 
açık olduğundan, 28 Kasım 1978 Salı günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 17.45 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen'in THY'nin Trabzon - İstanbul arası 
tarifeli uçak seferine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. (7/963) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tercüman Gazetesinde 23 Temmuz günü yayın

lanan fıkrada THY'nin 19 Temmuz 1978 günü saat 
Î6'da Trabzon'dan kalkması gereken tarifeli İstan
bul Uçağının üç saat gecikme ile Ankara'ya müte
veccihen sefere konulduğu iddia edilmiştir. Tekzip 
edilmeyen bu iddia karşısında aşağıdaki soruların 
açıklığa kavuşturulması için Ulaştırma Bakanlığından 
aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması
na delaletinizi rica ederim. Saygılarımla. 

CS Giresun Üyesi 
Hayrettin Erkmen 

1. Söz konusu gün ve saatte İstanbul'a uçması 
gereken uçak hangi saatte nereye müteveccihen uç
muştur? 

2. Uçağın hareket saatinde ve hareket yönünde 
değişiklik yapılmışsa sebebi nedir? 

3. Uçağın sefer yönü değiştirilmişse İstanbul'a 
gitmek üzere bilet alan yolcular gidecekleri noktaya 
ne zaman sevk edilebilmişlerdir? 

4. İddia konusu değişikliklerin Doğu Karadeniz 
bölgesinde gezide bulunan bir bakan ve mahiyetinin 
Ankara'ya dönüşlerini temin maksadıyla yapıldığı 
doğru mudur? 

5. Bu sebeple bir kısım yolcunun uçaktan indi
rildiği veya uçağa binmelerinin önlendiği doğru mu
dur? 

6. Yukarıda maruz sorular doğru ve durumlar 
vaki ise THY yetkilileri hakkında Bakanlığınızca bir 
işlem yapılmış mıdır? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 17 . 11 . 1978 

Hava Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
HUGM : 5z-3/HNK-2271 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu 14 . 9 . 1978 tarih, Ka

nunlar Müdürlüğü 16212-6721-7/963 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazı eki olan Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi Sn. Hayrettin Erkmen'in yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Önergede yer alan soruların yeterli bir şekilde ce
vaplandırılmasına özen gösterilerek titizlikle yapılan 
incelemenin, başiangıçta öngörülenden daha uzun bir 
zaman alması, cevabımızın gecikmesine neden olmuş
tur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakanı 

Giresun Senatörü Sn. Hayrettin Erkmen'in yazılı soru 
önergesinin cevabı 

Soru 1. Söz konusu gün ve saatte İstanbul'a uç
ması gereken uçak hangi saatte nereye müteveccihen 
uçmuştur? 

Cevap : 19 Temmuz 1978 günü. tarifeye göre saat 
16.00'da Trabzon'dan kalkarak İstanbul'a gitmesi ge
reken uçak, saat 19.00'da hareket etmiş ve Trabzon, 
Ankara/İstanbul şeklinde uçmuştur. 

Soru 2. Uçağın hareket saatinde ve hareket yö 
nünde değişiklik yapılmışsa sebebi nedir? 

Cevap : 19 Temmuz 1978 günü, bir F-28 uçağı
nın Esenboğa'da arızalanarak tamir için İstanbul'a 
götürülmesi ve Esenboğa'da bir F-28 uçağı bulundu
rulması zorunluluğu dolayısıyla, yeniden bir uçuş 
planlaması yapılması gerekmiş; bu nedenle, Ankara 
Trabzon/İstanbul uçuşlarını yapacak olan F-28 uça
ğının Trabzon'dan Ankara'ya uçurulrnası kararlaştı
rılmıştır. Bu karar ilgili yerlere duyurulmuş, Trabzon' 
dan İstanbul'a gidecek yolcularla birlikte Trabzon/An
kara yolcularının da işlemleri yapılmıştır. Trabzon'da
ki hava durumu nedeniyle Ankara/Trabzon uçuşunun 
kalkışı gecikmiş, bu uçak Ankara'dan 17.25'te kalka-
bilmiştir. Bu uçağın Trabzon'dan Ankara'ya hareketi 
ancak 19.00'da olabilmiştir. 

Soru : 3. Uçağın sefer yönü değiştirilmişse İs
tanbul'a bilet alan yolcular gidecekleri noktaya ne za
man sevkedilebilmişlerdir? 

Cevap : Trabzon'dan 19.00'da kalkan uçakla 
20.10'da Ankara'ya gelen Trabzon/İstanbul yolcula
rı, 15 dakikalık bir duraklamadan sonra saat 20.25'te 
Ankara'dan hareket eden uçakla İstanbul'a gönderil
mişlerdir. 
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Soru : 4. iddia konusu değişikliklerin. Doğu Ka
radeniz Bölgesinde gezide bulunan bir Bakan ve mai
yetinin Ankara'ya dönüşlerini temin maksadı ile ya
pıldığı doğru mudur? 

Cevap : Uçuştaki güzergâh değişikliği, arızalanan 
uçak nedeniyle yeniden yapılması gereken uçuş plan
lamasının bir sonucudur. 

Soru : 5. Bu sebeple bir kısım yolcunun uçak
tan indirildiği veya uçağa binmelerinin önlendiği doğ
ru mudur? 

Cevap : Bu uçuşta yapılan güzergâh değişikliği ne
deniyle uçaktan indirilen veya uçağa binmesi önlenen 
yolcu olmamıştır. Önceden bu uçuşla İstanbul'a git
mek üzere yer ayırtmış bulunan bütün yolcular uçu
rulmuştur. 

Soru : 6. Yukarıda maruz sorular doğru ve du
rumlar vaki ise THY yetkilileri hakkında Bakanlığı
nızca bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevap : Teknik ve meteorolojik nedenlerin yol aç
tığı uçuş aksamalarını giderebilmek amacı ile bu ka
bil günlük uçuş planlama değişikliklerinin zaman za
man yapılması gerekmektedir. Havayolu işletmecili
ğinde olağan kabul edilen bu uygulamanın asgari had
de indirilmesi için azami hassasiyet gösterilmekte, il
gililere gerekli direktifler verilmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen'in, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Alişar 
köyünün Killik Mahallesinde açılmasına karar veri
len PTT acenteliğine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Güneş Öngüt'ün yazdı cevabı. (7/977) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şebinkarahisar ilçemize bağlı Alişar köyüne tele

fon tesis edilmesi hususunda verilen karar, adı geçen 
köyün Kestane ve Killik mahalleleri sakinleri arasın
da çıkan anlaşmazlık sebebiyle müteaddit incelemelere 
konu yapıldıktan sonra. Killik mahallesi sakinlerince 
yaptırılan binada acentelik açılması ve her iki mahal
leye de hat çekilmek suretiyle hizmetten iki mahalle
nin yararlandırılması şeklinde değiştirilmişti. Yeni ka
rarın uygulamaya konulması amacıyla hizmet yerine 
giden görevliler Kestane mahallesi halkı tarafından 
zabıtaya mukavemet suçu işlenmek suretiyle engel
lenmiştir. Köye tahsis olunan telefonun siyasi tesir 
ve baskı yolu ile Kestane mahallesi halkından bir şah
sın evinde tesis edildiği söylenmektedir. Bu durum 
karşısında aşağıdaki soruların Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygı ile rica ederim. 

1. Alişar köyünün Killik mahallesine açılması
na karar verilen PTT acenteliği faaliyete geçmiş mi
dir? Geçmemişse geciktirilme veya durdurulma se
bepleri nedir? 

2. Adı geçen mahalleye teelfon hattı çekilmesi 
için girişilen teşebbüs hangi sebep veya tesirle ve kim
ler tarafından engellenmiştir? 

3. Köye tahsis edilen telefonun halen Kestane 
mahallesinde bir şahsın evinde kurulu bulunduğu doğ
ru mudur? 

4. İki mahalle sakinleri arasında çıkan anlaşmaz
lığın giderilmesi amacıyla idari teşebbüslere girişilmiş 
midir? Girişilmiş ise ne sonuç alınmıştır? 

Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi 

Av. Dr. Hayrettin Erkmen 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 20 . 11 . 1978 

Haberleşme Genel Müdürlüğü 
HGM : 11.705-8660 

Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 12 . 10 . 1978 gün ve 16453-6785, 
7/977 sayılı yazıları. 

İlgide açıklanan, Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyesi Hayrettin Erkmen'in Bakanlığımıza tevcih eyle
diği yazılı soru önergesi ile ilgili (3) nüsha cevap ek
te sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırırı? Bakanı 

TC 
Ulaştırma Bakanlığına Sorular ve Cevaplar 

Soru 1. Alişar köyünün Killik mahallesine açıl
masına karar verilen PTT acenteliği faaliyete geçmiş 
midir? Geçmemişse geciktirilme veya durdurulma se
bepleri nedir? 

Cevap 1. Şebinkarahisar ilçesine bağlı Alişar kö
yünde PTT işyerleri prensipleri dahilinde ve Samsun 
PTT Bölge Başmüdürlüğünün olumlu teklifi üzerine 
PTT Yönetim Kurulunun 2 . 11 . 1976 gün ve 9510 
sayılı kararıyla bir PTT acenteliği açılması uygun gö
rülmüş ve keyfiyet 11 . 11 . 1976 gün ve 23113 sayılı 
PTT Genel Müdürlüğünün yazısıyla bölgesine tebliğ 
edilmiştir. 

— 549 — 



C. Senatosu B : 12 

Samsun PTT Bölge Başmüdürlüğünce mahallin
de yapıtırılan tetkikat sonucunda beş mahalleden olu
şan Alişar köyünde acenteliğin Kestanelik mahalle
sinde açılması uygun görülerek münasip bir acente 
görevlisi tayinine tevessül edilmiştir. 

Ancak, aynı köyün Killik mahallesi sakinleri ve 
çevreköyü halkı bu acenteliğin Killik mahallesinde 
açılmasını talep etmişlerdir. 

PTT Genel Müdürlüğünce bu müracaat üzerine 
aynı köyün Killik mahallesinde ikinci bir acenteliğin 
açılması hususunun tetkiki Samsun PTT Bölge Baş
müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

Bu arada Kestanelik mahallesindeki acenteliğin 
faaliyete geçirebilecek bir talipli aranmışsa da temin 
edilememiştir. 

Bilahara Alişar köyü Kestane mahallesi halkının, 
lojmanlı bir PTT binası hibe etmeyi taahhüt etmele
ri üzerine adı geçen köyde haberleşme hizmetlerinin 
aksaksız yürütülebilmesini teminen Alişar köyü PTT 
Acenteliğinin şubeye çevrilmesi 10 . 4 . 1977 gün ve 
10221 sayılı PTT Yönetim Kurulu Kararıyla uygun 
görülmüş ve keyfiyet 22 . 4 . 1977 gün ve 10249 sa- -
yılı tel emriyle Samsun PTT Bölge Başmüdürlüğüne 
tebliğ edilmiştir. 

Soru 2. Adı geçen mahalleye telefon çekilmesi 
için girişilen teşebbüs hangi sebep veya tesirle ve 
kimler tarafından engellenmiştir? 

Cevap 2. Alişar köyünü oluşturan beş mahalle
den kalabalık olan Kestanelik ve Killik sakinlerinin 
PTT acenteliğinin kendi mahallerinde açılmasını talep 
ettiklerinden ve bu yüzden aralarında husumet baş-
gösterdiğinden bizzat Samsun PTT Bölge Başmüdü
rü bir jandarma müfrezesi ile mahallinde tetkikte bu
lunmuştur. Killik mahallesi daha büyük olmasına rağ
men her iki mahalleye eş uzaklıkta bir şubenin açıl
ması ve faaliyete geçirilmesine çalışılırken bu defa o 
zamanın Giresun Valisi Sayın Tekin Alp şubenin bir 
süre faaliyete geçirilmemesi hususunu Şebinkarahi
sar Kaymakamlığına bildirilmiştir. 

Bilahara şube yalnız posta işlemlerini yapmak üze
re 12 . 8 . 1977 tarihinde faaliyete geçirilmiş. Daha 
sonra şebekeye irtibatlandırılarak telefon bağlanmış
tır. 

Yapılan mcelemedle şubemin faaliyette bulunduğu 
binanın Kestanelik mahallesi yakınında ve Killik ma
hallesine uzak olduğu tespit edilmiştir. 

Bu nedenle köydeki anlaşmazlığın giderilmesi ama
cıyla şubenin kapatılarak köyün her iki mahallesine 
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ayrı ayrı birer PTT acenteliği açılarak bu acentelik
lere telefon verilmesi PTT Yönetim Kurulunun 
1 . 11 . 1977 gün ve 10971 sayılı kararıyla uygun 
görülmüştür. 

Soru 3. Köye tahsis edilen telefonun halen Kes
tanelik mahallesinde bir şahsın evinde kurulu bulun
duğu doğru mudur? 

Cevap 3. Söz konusu telefon Kestanelik mahal
lesinde kurulu bulunan PTT şubesinde bulunmakta
dır. Bir şahsın evinde bulunduğu iddiası varit değil
dir. PTT Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı son 
kararla da anılan yerdeki telefon irtibatının kesilmesi
ne tevessül edilmiştir. 

Soru 4. İki mahalle sakinleri arasında çıkan an
laşmazlığın giderilmesi amacı ile idari teşebbüslere 
girişilmiş midir? 

Cevap 4. Gerek PTT Bölge Başmüdürlük yetki
lileri gerekse mülki erkânla beraber sorunun çözüm
lenmesi için gerekli girişimlerde bulunmuşlarsa da 
müspet bir netice alınamamıştır. 

Şimdilik Alişar köyü mahalle sakinleri kendi ara
larındaki anlaşmazlıkları giderinceye kadar daha ön
ceden PTT Yönetim Kurulunca alınmış iki acentelik 
açılması kararı 10 . 10 . 1978 gün ve 11974 sayılı bu 
konudaki son karariyle iptal edilmiş ve keyfiyet 
7 . 11 . 1978 gün ve 30273 sayılı yazısıyla Samsun 
PTT Bölge Başmüdürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu'nun, Antbirlik ortaklarının borçlarına dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakam Teoman Köprülü-
ler'in yazılı cevabı. (7/995) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile 
arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Dr. Nuri Âdemoğlu 

1. Antbirlik ortaklarının 1974'den evvel haşere 
tahribatına maruz kalıp Antbirliğe olan borçlarını 
öleıyemeyenilierin borçlarının af edildiğini basından öğ
renmiş bulunuyorum. Doğrumu? 

2. Antbirlik ortaklarının borçlarının affedildiği 
doğru ise Antalya*dan daha fazla beyaz sinek ve di
ğer haşereden zarar görmüş olan Çukobirlik ortak
larının borçlarının da affedilmesini düşünüyor musu
nuz? 
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3. Gima Umum Müdürü ayda brüt kaç Mra al
maktadır? 

4. Gima Umum Müdürü hangi Devlet dairesin
den alınmıştır? Geldiği Devlet dairesinde geçen hiz
meti. Gknadaki hizmetine ilave edilecek midlir? 

5. Gima Umum Müdürü ne zaman tayin edil
miştir? 

6. Tayininden bir sene sonra bu vazifeden ayrıl
sa ne miktar tazminat alacaktır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel M d. 
Dosya No. : 15-2/57-1 

22200 
21 . 11 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : «Kanunlar Müdürlüğü» ifadeli 6 . 1 1 . 1978 

tarih ve 16680-6851, 7/995 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem-
oğlu'nun Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önerge
sinde belirtilen hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. 1976 yılında beyaz sinek mücadelesinin dev
let tarafından yapılması için Antbirlik Genel Müdür
lüğünce 22 . 3 . 1976 tarih ve 59 sayılı yazıları ile 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılan mü
racaata Bakanlıkça olumsuz cevap verilmesi üzerine 
beyaz sinek ilacı ve uçaMa ilaçlama bedeli olarak 
birlikçe 47 258 640 TL. harcanmıştır. 
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Faizi ile beraber halen 56 678 691 TL.'na ulaşan 
1976 yılı mücadele masraflarının ortaklara intikal et
tirilmesi halinde üreticinin çok zor duruma düşeceği 
ve pamuk ekiminden tamamen vazgeçecekleri gerek
çesiyle bu masrafın 1978/79 yılı pamuk destekleme 
kredilerinden karşılanması hususunda Antbirlik Yö
netim Kurulunca alınan 29 . 8 . 1978 tarih ve 412/5 
sayılı karar Antbirlik Genel Müdürlüğünün 31.8.1978 
tarih ve 10327 sayılı yazılan ite Bakanlığımıza bil
dirilmiştir. 

Birliğin bu talebi Bakanlığımızca tetkik edilmekte
dir. 

2. Çukobirlik ortaklarının bu konudaki durumu 
da bu hususta varılacak karara göre tetkik edilecek
tir. 

3. Gima Genel Müdürünün brüt ücreti 30 000 
TL.'dır. 

4. Maliye Bakanlığından gelmiştir. Gimadaki hiz
metine önceki hizmeti ilâve edilmemiştir. Daha önce 
TPAO Genel Müdür vekilliği yapmıştır. 

5. Genel Müdür 2 Şubat 1978 tarihinde göreve 
başlamıştır. 

6. Tayininden bir yıl sonra veya üç yıldan önce 
görevinden ayrılırsa «Sözleşmesi üç yıllıktır» herhan
gi bir tazminat hakkı doğmayacaktır. 

Üç yıl sonunda ayrılması veya daha önce iş akti-
nin feshedilmesi halinde, tş Yasasına göre her yıh 
için bir maaş tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

12 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 1 1 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde a;ık bulunan bir 

asıl ve bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER . 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (lQ/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10f/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10t/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (lC|/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER/deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10ı/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşımn polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 L 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak

kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair. 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğiitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihi tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25 - 10/42) 
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34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 

v Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
in yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari-
I h i : 20.11.1978) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak

kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıt
ma tarihi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 



1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Se
natosu : 2/138) (S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
29.8.1978) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 8.1.1979) 

2. — 1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla 
İstanbul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nunun» Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 2/137 C. Senatosu : 2/139) (S. Sayı
sı : 821) (Dağıtma tarihi : 28.9.1978) (C. Senatosunda
ki bitiş tarihi : 8.1.1979) 

3. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/521; C, 
Senatosu : 2/136) (S. Sayısı : 825) (Dağıtma tarihi : 
20.11,1978) 



ToPiant,:i7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 812 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite 
Kurulmasına İlişkin 6594 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 / 1 4 1 ; C. Senatosu : 2 /138) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28.6.1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 259 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27.6.1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Kara
deniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzin'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu teklif 21.12.1977 tarihinde Başbakanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 27.6.1978 tarihli 161 ve 163 ncü Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 55) 

20 . 6 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında 2/801 esas numaralı kanun teklifimi yenilemek istiyorum. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur, 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 
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G E R E K Ç E 

1963 yılında Eğitim ve Öğretime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi, bugün altı fakülteli bir üni
versite haline gelmiştir. Bütün fakültelerinde öğrenim yapılmakta ve beş yıldan beri de mezun vermektedir. 

Bilgili öğretim ve eğitim yapmasına rağmen Karadeniz Teknik Üniversitesi halen tüzelkişiliğine kavuşa
mamıştır. Her ne kadar Anayasanın 120 nci maddesine göre özerk ve tüzelkişiliğine sahip gibi görünürse 
de, 6594 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 871 sayılı Kanun ile eklenen fıkra gereğince fiilen tüzelkiliğine ka
vuşamamıştır. Çünkü bu fıkra üniversitenin tüzelkişiliği için iki fakültesinde aylıklı ve en az 6'şar profesörün 
bulunmasını öngörmektedir. 6594 sayılı Kanun ve ona ek 871 sayılı Kanun hazırlanırken o gün yürürlükte 
bulunan 4956 sayılı Üniversiteler Kanunu esas alınmıştır. Söz konusu kanunda bir fakültenin tüzelkişiliği 
kadrosunda 6 profesörün varlığına bağlı idi. Halbuki bugün 1750 sayılı yeni Üniversiteler Kanununda özel
likle yeni üniversiteler için bir profesör ve altı doçentin varlığı o fakülteyi; bu şekildeki iki fakülte de üniver
siteyi tüzelkişiliğe kavuşturmaktadır. 

Onüç yıldır öğretim yapan ve kadrosunda 6 profesör, 17 doçenti bulunan Karadeniz Teknik Üniver
sitesi yukarıda belirtilen bağlayıcı yasal hüküm nedeniyle Üniversiteler Kanununda öngörülen biçimde ku
ruluşunu tamamlamış sayılmaktadır. Bir taraftan 1750 saydı Kanunun 1 nci maddesi, tüm üniversiteleri bu 
Kanun içinde toplarken aynı kanunun 82 nci maddesinde Karadeniz Teknik Üniversitesinin özel kanunlarının 
yürürlükte oluşu; Karadeniz Teknik Üniversitesini 1750 sayılı Kanunun kapsamı dışına itmektedir. Bu dav
ranış Anayasanın 120 nci maddesine aykırı sayılmakta ve ayrıca Anayasa Mahkemesinin Üniversiteler Ka
nununun 82 nci maddesini iptal kararına aykırı bir durum arz etmektedir. 

Dolayısıyla çelişkili olan bu hükümlere bir çözüm bulmak ve Karadeniz Teknik Üniversitesini 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun kapsamı içine tereddüde yer vermeyecek biçimde koymak, kurullarım kurmak ve 
seçimlerini yapabilmek, yeni Üniversiteler Kanununa uygun biçimde özerk ve tüzelkişiliğini kazandırabilmek 
için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

55 Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 

6594 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında. 

MİLLE! MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 

CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay, 

SÜRENİN BİTİŞ TARİH : 28 Eylül. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 

KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonuna : 4 gün 

Gündeme 

30.6.1978 
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MliSî Eğrilim GençİHk ve Spor v«| KÜMÜ? Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milfi Eğitim, Gençlik ve Spor 

ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 2/138 

Karar No. ; 9 

29 . 6 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27.6.1978 tarihli 163 ncü Bidesimjinde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Karade-
njiz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir Üniversite kurulmasına ilıişkün, 6594 sayılı Kanunda, değiştiktik 
yapılması hakkında Kanun teklifi, komisyonumuzun 29.6.1978 tarihli toplantısında, ilgili bakanlık temsil
cilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da benimsendiğinden kanun teklifi Millet 
Meclisinden; gelen şekliyle aynen kabul edilmÜlştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Sözcü 
Çanakkale 

Ismaül Kutluk 
Toplantıda 'bulunamadı 

Üye 
Antalya 

Reşat Oğuz 

Üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Mardin 

Sait Mehmetoğiu 
Toplanjtıda bulunamadı 

Bu Kanunda Sözcü 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Katip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Üye 
Bursa 

Barlas Küntay 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Kadrti Kaplan 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S, Üye 

Sadi Irmak 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Üye 
Manisa 

M. Tevf'tk Elmasyazar 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan, 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ 
AHMET ŞENER'İN TEKLİFİ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite 
Kurulmasına İlişkin 6594 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6594 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine, 871 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi ile ekle
nen ikinci fıkra aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Bir fakültenin kuruluşu, biri 
profesör olmak üzere en az yedi 
öğretim üyesinin, en az iki yıl için 
görevlendirilmiş bulunmasıyla ta
mamlanmış olur.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite 
Kurulmasına İlişkin 6594 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6594 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine, 871 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi ile eklenen 
ikinci fıkra aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bir fakültenin kuruluşu, bîri pro
fesör olmak üzere en az yedi öğre
tim üyesinin, en az iki yıl için gö
revlendirilmiş bulunmasıyla ta
mamlanmış olur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE 
SPOR VE KÜLTÜR KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Adıyla Trabzon'da Bir Üniversite 
Kurulmasına İlişkin 6594 Sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Topiant,: i7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 821 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniver
site Kurulması Hakkında Kanun» un Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 2 /137; C. Senatosu : 

2 /139) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 78) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 131 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1487 
sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» un bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu teklif 21 . 12 . 1977 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 22, 27 . 6 . 1978 tarihli 161, 162 ve 163 ncü birleemlerinde görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet Meclîsi 
S. Sayısı : 78) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 1/452 esas numaralı 
kanun tasarısını yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29 . 6 . 1977 

Kastamonu Milletvekili 
Sabrı Tığlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü Dönemde hükümsüz kalan 1/452 esas, 382 S. Sayılı 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi» adıyla İs
tanbul'da bir üniversite kurulması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısını yeniliyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Samsun. Miletvekili 
Ilyas Kılıç 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 26 . 5 . 1976 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 88/07756 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 25.5.1976 
tarihinde kararlaştırılan «1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hak
kında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

«Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 1487 sayılı Kanun» TBMM ta
rafından 1971 yılında kabul edilmiş ve aynı yıl yürürlüğe girmiştir. 

1487 sayılı Kanun o tarihte İstanbul Robert Kolej Yüksek Okulu Mütevelli Heyetince TC Hükümetine 
devri kararlaştırılan taşımr ve taşınmaz malların bir üniversite kurulması suretiyle değerlendirilmesi ve bu 
malların ve tesislerin kurulacak üniversiteye devrini öngörüyor, ayrıca mevcut üniversite kapasitelerinin artan 
öğrenci sayılarını karşılayamadığı ve dengesizliğin doğduğu, İstanbul'da süratle artan nüfusun dikkate alın
ması karşısında İstanbul'da bir üniversite kurulmasının isabetli bir karar olacağı gerekçelerine dayanıyordu. 
Üç anamadde ve oniki geçici maddeden oluşan 1487 sayılı Kanun bir geçiş dönemi tespit ediyor, geçiş dö
nemi sonunda kurulan Boğaziçi Üniversitesinin Üniversiteler Kanununa tabi olacağı kurallaştınlıyordu. 

7 . 7 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 83 ncü maddesinin 2 nci fık
rası, 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesinin, Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç üç yıl içerisinde bu kanuna tabi olacağını bildirmiştir. 1750 sayılı Kanunun bu açık hükmü 
karşısında 1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi Üniversitesi 7 . 7 . 1976 tarihinde Üniversiteler Kanunu
na tabi bir kurum olarak hayatiyetini devam ettirecektir. Kuruluşundan itibaren devamlı gelişme halinde bu
lunan ve izlemekte olduğu eğitim ve öğretim bakımından kendine özgü bir durum gösteren Boğaziçi Üniver
sitesinin gelişme ve özelliklerini yitirmeden Üniversiteler Kanununun bütün gereklerine tabi olması Yasama 
Meclislerinin genel amaçları arasındadır. Bu nedenledir ki, 1487 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine açık bir 
kural konularak, «Üniversitenin yetkili karar organları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan konusunda, ve üni
versitesinin özelliklerini gözönünde bulundurmak suretiyle uygun gördüklerini devam ettirmeye yetkilidir: Bu 
hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değildir.» şeklinde kanun koyucunun amacı açıklanmış bulunmaktadır. 

Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin Cumhuriyet Anayasasının ilkeleri ve üniversiteler 
hakkındaki kuralları ışığı altında Üniversiteler Kanunu, Üniversiteler Personel Kanunu, nihayet üniversite
de çalışan çeşitli hizmetli ve personelin Devlet Memurları Hakkındaki Kanuna uymalarının sağlanması bakı
mından 657 sayılı Kanun, tadil ve ekleri de gözden uzak tutulmadan ve bunlara aykırılık teşkil etmeden, üni
versitenin organlarının oluşmasına, kadroların tespitine, taşınmaz malları hakkında açık devir kurallarının ge
tirilmesine ve üniversite öğretim üye ve yardımcılarının, üniversitede hizmet akdi ile çalışanların, toplu sözleş
me ile hizmet görenlerin intikallerinin yapılmasına zorunluk doğmuştur. 

Bu suretle, bir yandan geçiş dönemini tamamlayan üniversitenin eğitim ve öğretim amaç ve standartlarını 
korumak, devam ettirmek ve geliştirmek, diğer yandan da genel olarak kanunlara aykırı düşmemek ve ayrı
calıklar getirmemek, esasları içerisinde ve kanun koyucunun vaz etmiş olduğu amaçlar doğrultusunda Boğaziçi 
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Üniversitesinin çalışabilmesini sağlamak için 1487 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı mad
deler eklenmesi suretiyle tadili gerekmiştir. 

Tasarı, 1487 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklemekte, organların kuruluşu ile kadrolar ve ta
şınmaz malların tahsisini öngören 6 esas madde getirmekte, intikal devresinde özellikle kadrolar ve intibak
lar bakımından sekiz geçici maddeyi kapsamaktadır. 

Tasan, geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin Üniversiteler Kanununa bütün gerekleriyle uy
masını, Üniversitenin özellik ve gelişme olanaklarının devamını sağlamaktadır. Tasarı sonuna (1) ve (2) sayılı 
kadro cetvelleri eklenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1487 sayılı Kanunun 1 nci maddesine eklenen fıkra, Boğaziçi Üniversitesinin Üniversiteler 
Kanununa tabi olduğunu ve özerk bir Üniversite haline geldiğini önermektedir. Bu suretle, T nci madde esas 
itibarıyla 1487 sayılı Kanundaki gibi aynen kalmakta, ancak Cumhuriyet Anayasasının üniversitelere özerk
lik tanıyan 120 nci maddesi kuralına uygunluk sağlamaktadır. Fıkra, geçiş döneminin sona ermesini belirt
tikten sonra, Üniversiteler Kanununa uygunluğu esas almaktadır. Bu durum 1750 sayılı Kanunla bir uyum 
sağlamaktadır. 

Madde 2. — 1487 sayılı Kanunun 2 nci maddesini değiştiren tasarı maddesi fakültelerin kuruluşunu, bö
lüm esasına uygun şekilde çalışacağını belirtmektedir. 1750 sayılı Kanuna tam bir uyum sağlamak ve Üniver
sitenin organlaşması için gerekli olan fakülte kuruluşları bu şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır, ön Lisans 
Yüksekokulu ve Yabancı Diller Okulu Rektörlüğe bağlı kuruluşlardır. 

Madde 3. — Tasarıya 1487 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi olarak eklenen ve kadroları belirten maddesi, 
tasarıya kadro kanunu özelliği de vermektedir. Bu suretle, Boğaziçi Üniversitesi kadroları ve kadro 
cetvelleri de değişiklik tasarısında yer almış olmaktadır. (1) ve (2) sayılı cetveller halinde tasarıya eklenmiş 
bulunan kadrolardan (2) sayılı cetveldeki kadrolar 1976 yılında kullanılmayacaktır. Maddenin ikinci fıkrası, 
Üniveristenm (2) sayılı cetveldeki kadroların kullanışını düzenlemekte ve ihtiyaçlara göre bu kadroların Sena
tonun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılacağını öngörmektedir. 

Tasarıya 1487 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi, olarak eklenen hüküm, taşınmaz malların tahsisi ile ilgili
dir. 1487 sayılı Kanunun kabulüne temel olan, Robert Kolej Mütevelli Heyetince TC Hükümetine 
devri kararlaştırılan taşınır, taşınmaz malların ve tesislerin geçici dönem içinde tahsisi sağlanmıştır. Madde, 
Üniversitenin; gelişmesi için gerekli görülecek Devlete ait malların tahsisine Bakanlar Kurulunun yetkili bu
lunduğu ve vilayet, özel idare ve belediyeye ait taşınmazların da Üniversiteye bedelsiz olarak devrini kurallaş
tırmaktadır.; 

Madde 4. — Bu madde ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci geçici maddeler yürürlükten kaldırılmış ve bu ka
nuna 8 geçici madde eklenmiştir, 

Geçici Madde 1. — Geçiş dönemi sonunda Üniversiteler Kanununa tabi olarak organlaşacafc olan Boğaz
içi Üniversitesi gerekli seçimlerini de Üniversiteler Kanununa göre yapacaktır. Seçimlerin, Kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra onbeş gün içinde yapılmasında çeşitli yararlar görülmüş, özellikle süratle intibakların 
sağlanması, organların çalışması, mali kuralların oluşturulması, ihtiyaçların giderilmesi esası gözden uzak tut
mayarak bu süre konulmuştur. Yeni seçilenler göreve başlayıncaya kadar, eskilerin görevlerine devamı bir 
boşluk doğmaması için zorunlu görülmüştür. 

intibaklar hakkındaki hükümler, geçici 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ndi maddelerde yer almıştır. İntibakların çeşitli du
rumlara göre ve en uygun esaslar içinde, ayrıca saklı haklara riayet, hukukun üstün hak kurallarının esasının 
kaybolmaması gibi görüşlerle ele alınması gerekliliği, intibak hükümlerinin ayrı ayrı düzenlenmesi durumunu 
doğurmuştur. Boğaziçi Üniversitesinin geçiş dönemi içerisinde çok çeşitli kaynaklardan ve yerlerden gelen öğ
retim elemanlarının özellikleri, hizmet arzeden idari personelin durumu, toplu sözleşmelerle çalışan hizmet
lilerin hakları, nihayet tüm bunların yeni durumlara intibaklarının gelecekte herhangi bir tereddüde, haksızlığa, 
çelişkiye yer vermemesi arzusu her grupun kendine özgü durumları ele alınarak intibaklarının sağlanması üe 
ilgili anailkelerin belirtilmesini zorunlu kılmıştır. 
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Geçici Madde 2. — Öğretim elemanlarının 1765 ve 657 sayılı Kanunlara göre Devlet Memurluğuna inti
baklarının bir komisyon eliyle yapılacağını ve bu esnada durumları intibaka müsait bulunmayanların da halen 
tabi oldukları 1487 sayılı Kanuna ve bu tadil kanununa göre çıkarılmış ve çıkarılacak yönetmeliklerdeki esas
lara göre ücretlerinin ödenmeye devam olunmasını, üniversitede halen Lektör unvanı ile çalışan öğretim ele
manlarının bugün haiz oldukları unvan, görev, yetki ve sorumluluklarının daha beş yıl süre ile aynen devam 
ederek, öğretim ve eğitimin aksamasına meydan verilmemesini hedef tutmuştur. 

Keza aynı geçici maddenin son fıkrasıyla durumları intibaka müsait bulunmayan diğer personelin de 1487 
sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerdeki ücretli istihdam esasına göre çalıştırılacaklarına işaret edilmek
le üniversitedeki tüm personele eşit işlem yapılması yasal hale getirilmiştir. 

Geçici Madde 3 ile intibakları yapılabilen öğretim elemanlarının, yetkili kurulların kararları üzerine, 
ekli (1) sayılı kadro cetvellerinde unvanlarına ve görev sürelerine uygun kadrolara atanmaları temin edilmek
tedir. 

Keza bu gibilerin atandıkları kadro dereceleri intibak ettirildikleri kadro derecelerinden düşük olanlar, 
intibak ettirildikleri aylık derecelerine eşit derecedeki bir kadroya terfian yükselinceye kadar intibak form
larında saptanmış olan aylıklarını almaya devam ermeleri müktesep haklar yönünden zorunlu görülmüştür. 

Geçici Madde 4 ile durumları intibaka müsait bulunmayan öğretim elemanlarından tam gün esasına 
göre çalışanların kendileri isterlerse ve Senato da uygun görürse önceden tabi oldukları koşullarla ve hizmet 
akdi ile çalışmaya devam edebilecekleri ve bu gibilerle 5 yıla kadar sözleşme yapılabileceği ve ücret yönünden 
intibakı yapılan eşit durumdaki öğretim üyelerine verilen ücretin üstüne geçilemeyeceği, belirtilerek eşitlik sağ
lanması amacı öngörülmüştür. 

Geçici Madde 5 ile memurların intibakları ve bunu yapacak komisyon belirtilmiştir. Memur statüsüne 
geçmek istemeyenlerin de şahıslarına münhasır olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sözleşme 
hükümlerine göre istihdamlarına devam olunacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca bu şekilde istihdamın SSK'dan emeklilik hakkını kazanıncaya kadar devam edeceği ve bu gibilerin 
emeklilik haklarını kazandıktan sonraki istihdamlarıyla halen emekli olarak üniversitede çalışmakta bulunan
ların, emekli aylıkları kesilmeksizin şimdiki gibi çalıştırılmalarına devam edilip edilmeyeceklerinin takdiri de 
Üniversite Senatosuna bırakılmıştır. 

Geçici Madde 6. — Üniversitede halen işçi statüsünde çalışanlardan Devlet Memuru tanımına girenlerin in
tibaklarının bu kanuna ve Devlet Memurları Kanununa göre yapılacağına işaret etmektedir. 

Geçici Madde 7 ile de toplu sözleşmenin dışında kalan ve intibakları yapılacak olan personelin girebi
lecekleri derece ve kademelerde alacakları aylık ve her çeşit yan ödemeler Boğaziçi Üniversitesinde intibaktan 
önce almakta oldukları aylık ücretten aşağı ise aradaki farkın kademe ilerlemesi ve derece yükselmesiyle telafi 
edilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam edilmesi hükme bağlanarak müktesep haklar korunmuş bu
lunmaktadır. 

Keza maddenin 2 nci fıkrasında Boğaziçi Üniversitesinin öğretim elemanları ve diğer personelinin Boğaziçi 
Üniversitesinde ve daha önceki diğer öğretim kurumlarında sigortalı olarak geçen başarılı hizmet yıllarının 
ayrıca değerlendirilmesi ve bu hizmetlerin emeklilik sürelerinden sayılması teminat altına alınarak tüm per
sonelin hizmet yılları bakımından da kazanılmış hakları mahfuz tutulmuş ve bu fıkranın getirilmesi ile tüm 
personelin 657 ve 1765 sayılı kanunlara göre Devlet Memurluklarına intibaklarına kolaylık sağlanmış bulun
maktadır. 

Geçici Madde 8. — 1487 sayılı Kanundaki geçici maddelerden dokuzunun 7.7.1976 tarihine geri kalan 
üç maddenin ve bunlarla ilgili yönetmeliklerin de 1.3.1977 tarihine kadar yürürlükte bulunacağına işaret 
edilmekle yürürlükte kalacak hükümlerin 1976 Bütçe Kanunu 92 nci maddesinde yeralan hükümle uygunluğu 
sağlanmıştır. 

Madde 5. — Tasarının bu maddesinde yürürlük tarihi 7.7.1976 olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni de 
gerekçemizin başında da belirtildiği üzere 1487 sayılı Kanunun geçici hükümlerinin 1750 sayılı Kanunun 83 
ncü maddesinin son fıkrasıyla en geç 7.7.1976 tarihinde sona ermesi ve 8.7.1976 tarihinden itibaren üniver
sitenin çeşitli yönlerden yeni bazı hükümlere ihtiyacının bulunmasıdır. 

Madde 6 ile de yürütme yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olduğu belirtilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. ÖZETİ 

78 821 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 28 Eylül 1978. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

lj Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Kom : 4 gün. 
2. Bütçe ve Plan Komisyonuna : 4 gün. 

Gündeme : 27 . 9 . 1978 

Müli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Küftür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve 29 . 6 . 1978 

Spor ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 2/139 
Karar No. : 12 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27.6.1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 1487 
sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun» un Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonu
muzun 29.6.1978 tarihli toplantısında, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Bir geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesinin eğitim ve öğretim amaç ve standartlarını koru
mak, devamım sağlamak, geliştirmek ayrıca kanunlara aykırı düşmemek, ayrıcalıklar getirmemek amacım 
öngören kanun gerekçesi Komisyonumuzca da benimsendiğinden, Kanun Teklifi Millet Meclisinden gelen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Bu Kanunda Sözcü 
Sivas Çanakkale Burdur 

Hüseyin Öztürk İsmail Kutluk Ekrem Kabay 
Toplantıda bulunamadı 

Manisa Antalya Kâtip 
M. Tevfik Elmasyazar Reşat Oğuz Adıyaman 

Yusuf Çetin 
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Çorum 
Abdullah Ercan 

Toplantıda bulunamadı 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

Tabii Üye 
Sami Küçük 

Ağn 
Kasım Küfrevi 

Toplantıda bulunamadı 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Irmak 

Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Barlas Küntay 

İmzada bulunamadı 

Tabii Üye 
Kadri Kaplan 

Toplantıda bulunamadı 

Kayseri 
Sami Turan 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. 2/139 
22 a 9 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 Haziran 1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla istanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun» un Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 28 Haziran 1978 tarihli ve 131 sayıh yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
miştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da Komisyonumuza havale edilen teklif, Komisyonumuzun 
22 Eylül 1978 tarihli toplantısında İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Maliye Bakanhğı ve Milli Eğitim 
Bakanhğı temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.; 

7 Temmuz 1973 günlü ve 1750 sayıh Üniversiteler Kanununun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 1487 
sayılı Yasa ile kurulan Boğaziçi Üniversitesinin en geç üç yıl içinde bu yasaya tabi olacağım öngörmektedir. 
Yasanın bu açık hükmü karşısında Boğaziçi Üniversitesinin 7 Temmuz 1976 tarihinde Üniversiteler Yasa
sına bağh bir kurum olarak hayatiyetini sürdürmesi gerekmekteydi. 

Geçiş dönemini tamamlayan üniversitenin, eğitim ve öğretim amacı ve standartlarım korumak, devam 
ettirmek, geliştirmek, bunun yanı sıra da genel olarak kanunlarla ters düşmemek ve ayrıcalıklar getirme
mek ilkeleri içerisinde Boğaziçi Üniversitesinin çalışa bilmesini sağlamak için, 1487 sayıh Yıasamn bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla getirilen teklifi Komisyonumuz olumlu bulmuş ve benimsemiştir. 
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile teklife bağh cetvelleri ay

nen kabul etmiştir^ 
Raporumuz, Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Raporda 
Sözcü 

Trabzon 
Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçhoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarhcah 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 
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Aydın Bolu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İskender Cenap Ege Neş'et Akmandor Zeyyat Bay kara 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan Kars Konya 
Niyazi Unsal Muzaffer Şâmiloğlu Mukbil Abay 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu Samsun Tabii Üye 
İdris Gürsoy Bahri Cömert Suphi Karaman 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ İLYAS KILIÇ'IN TEKLİFİ 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanuncun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1487 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin başlığı «Kuruluş ve Özerklik» olarak değiştirilmiş 
ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Geçiş dönemim tamamlayan Boğaziçi Üniversitesi, Üniversiteler Kanununa tabi, özerk üniversite haline 
getirilmiştir.» 

MADDE 2. — Ayım Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Fakülteler: 

Madde 2. — Boğaziçi Üniversitemde İdari Bilimler, Temel Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri kurul
muştur. Önlisans Yüksekokulu ile Yabancı Diller Okulu Rektörlüğe bağlıdır. Fakülteler bölüm esasma göre 
çalışırlar.» 

MADDE 3. — Sözü edilen Kanuna .aşağıdaki ek 1 nci ve ek 2 nci maddeler eklenmiştir : 

«Kadrolar: 

EK MADDE 1. — Üniversite öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının kadroları bu Kanuna ekli (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. (2) say ıh cetvelde gösterilen kadrolar 1976 mali yılı içinde kullanılmaz. 

Fakültelerin veya doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yüksekokul, okul ve enstitülerin bu Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadroları, Üniversite Senatosunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakıhr.» 

«Taşınmaz Malların Tahsisi : 

EK MADDE 2. — Milli Eğitim Bakanlığınca Boğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek Devlete 
ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu kararı ile üniversiteye tahsis olunur. Vilayet, özel idare ve belediyelere 
ait taşınmaz mallar, il genel meclisi ve belediye meclisi kararı ile bedelsiz olarak üniversiteye devredilir.» 

MADDE 4. — 1487 saydı Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış 
ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«Seçimler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversiteler (Kanununum öngördüğü seçimler, bu Kanunun yürürlüğe girmesiMi 
takiben onbeş gün içinde yapılır. Yeni seçilenler görevlerine başlayıncaya kadar, eski görevliler görevlerine de
vam ederler.» 
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«İntibaklar : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim elemanlarının 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu, 657 saydı DeVlet 
Memurları Kanunu ile bunların ek ve tadilleri ve bu kanundaki mevcut hükümlere göre, intibakları, Üni
versite Senatosunun ilk toplantısında kurulacak intibak Komisyonunda yapılır, intibakları yapılmayan öğretim 
elemanlarının ücretleri, 1487 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ücret yönetmeliklerinde be
lirtilen esaslara göre ödenmeye devam olunur. 

Üniversitenin geçiş döneminde, eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetlerine katılan ve rektör unvanım taşı
yan öğretim elemanlarının, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile unvan, görev, yetki ve 
sorumlulukları devam eder ve yönetime katılırlar. 

Öğretim elemanları dışında kalan diğer personel hakkında da yukarıda belirtilen birinci fıkra hükmüne uy
gun olarak işlem yapılır.» 

«GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli olan öğretim üyeleri ve yardımcıları 
((Üniversiteler Kanununa göre geçici olarak görevlendirilmiş olan diğer üniversitelere mensup öğretim 
üyeleri ve yardımcıları hariç), ilgisine göre yetkili kurulların kararı üzerine, bağlı (1) sayılı cetvelde unvan
larına ve görev sürelerine uygun kadrolara, lektörler ise asistan unvanı ile yine aynı cetvelde görev sürelerine 
uygun kadrolara atanmış sayılırlar. 

Birinci fıkradaki esaslara göre atandıkları kadroların dereceleri, intibak ettirildikleri aylık derecelerinden 
düşük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki bir kadroya terfian yükselinceye kadar, 1765 sayılı Kanunun 
intibak hükümleri uyarınca düzenlenmiş olan intibak formlarına göre aylıklarım almaya devam ederler.» 

«GEÇİCİ MADDE 4. — 7.7.1976 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde hizmet akti ile bağlı olarak tam gün 
esasına göre çalışmakta olan öğretim üye ve yardımcılarından durumları intibaka müsait olmayanlar, istek
leri üzerine ve Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde, daha önce kendilerine uygulanan Sosyal Sigorta 
koşulları içerisinde, hizmet akti ile bağlı olarak çalışmaya devam edebilirler. Bunlarla yapılacak hizmet akitle
rinin süresi 5 yılı geçemez. Bunlara verilecek ücret ve özlük hakları tutarı kıdemleri itibarıyla eş durumda 
olan kadrolu üye ve yardımcılarının maaş, tazminat ve ödeneklerinin tutarını geçemez.» 

«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesinde istihdam olunanlar
dan Devlet memuru tanımına girenlerin intibakları, Üniversite Senatosunca kurulacak intibak komisyonunca, 
Devlet Memurları Kanunu ile ek ve tadillerine göre yapılır. 

Memur statüsüne geçmek istemeyenlerin şahıslarına münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun sözleşme hükümlerine göre sözleşme ile istihdamlarına devam olunur. 

2 nci fıkra kapsamına girenlerden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ileride emeklilik hakkını el
de edeceklerin bu hakkı elde ettikten sonraki istihdamlarına ve aynı Kanuna ve TC Emekli Sandığı Kanununa 
göre, emekli olarak istihdam edilenlerin emekli aylıklan kesiîmeksizin, istihdamlarına devam olunup olunma
yacağına karar vermeye Üniversite Senatosu yetkilidir.» 

«GEÇİCİ MADDE 6. — Üniversitede toplu iş sözleşmesine göre işçi olarak çalışmakta olanlardan Devlet 
Memuru tanımına girenlerin intibakları bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununun ek ve değişikliklerine 
göre yapdır.» 

«GEÇÎCİ MADDE 7. — Toplu sözleşmeye dahil hizmetliler dışında kalan ve bu Kanun gereğince intibak
ları yapılacak alan öğretim üye ve yardımcıları ile diğer personelin girebilecekleri derece ve kademelerde ala
cakları aylık tutan ile her türlü tazminat, yan ödeme, ödenekler toplamı Boğaziçi Üniversitesinde aldıkları 
ücretten aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi suretiyle giderilince
ye kadar, kadroya bakılmaksızın, tazminat şeklinde ödenir. 

Bu Kanun kapsamına giren öğretini elemanları ve tüm personelin öğretini kurumlarında sigortan olarak 
geçen başarılı hizmet yılları ayrıca değerlendirilir ve emeklilik süresine saydır.» 
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«GEÇÎ€İ MADDE 8. —14$7 saydı Kanunutı geçici 9,10 ve 11 nci maddeleri ile bu maddelere dayaniı 
larak çıkarılmış olan yönetmelikler 1.3.1977 talibinde yürürlükten kalkar.» 

MADDE 5.-—Bu. Kanun 7.7.1976 tarihındep geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gfrer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kumm yürütür. 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METİN 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniveristesi Adıyla istanbul*da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Konumun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1487 saydı Kanunun 1 nci maddesinin başlığı «Kuruluş ve özerktik» olarak değiştörömiş 
ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Geçiş dönemini tamamlayan Boğaziçi Üniversitesi, Üniversiteler Kanununa tabi, özerk üniversite hafine 
getirilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Fakülteler : 

(Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinde îdari Bilimler, Temel Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri kurulmuş
tur. ön Lisans Yüksekokulu ile Yabancı Diller Okulu Rektörlüğe bağlıdır. Fakülteler bolüm esasına göre 
çalışırlar. 

MADDE 3. — (Sözü edilen Kanuna aşağıdaki ek 1 nci ve ek 2 nci maddeler eklenmiştir. 

Kadrolar : 

EK MADDE 1. — Üniversite öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının kadroları bu kanıma bağ
lı 1 saydı cetvelde gösterilmiştir. (2) sayılı cetvelde gösterilenler 1978 mali yılı içinde kullanılmaz. Fakültelerin 
veya doğrudan doğruya üniversiteye bağh yüksekokul, okul ve enstitülerin bu kanuna bağlı (2) saydı cetvel
deki kadroları, Üniversite Senatosunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakdır. 

Taşınmaz Malların Tasfiyesi : 

EK MADDE 2. — Milli Eğitim Bakanlığınca Boğaziçi Üniversitesi için gerekli olduğu belirtilecek Ha
zineye ait taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu kararı üe Üniversiteye tahsis olunur. Vilayet, Özel İdare ve Be
lediyelere ait taşınmaz inallar, ti Genel Meclisi ve Belediye Meclisi kararı ile bedelsiz olarak üniversiteye 
devredilir. 

MADDE 4. — 1487 saydı Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmış ve bu Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Seçimler : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Üniversiteler Kanununun öngördüğü seçimler, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
takiben onbeş gün içinde yapılır. Yeni seçuenier görevlerine başlaymcaya kadar, eski görevliler görevlerine de
vam ederler. 

İntibaklar : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Öğretim elenianlarmm 1765 saydı Üniversite Personel Kanunu, «57 saydı Dev
let Memurları Kanunu ile bunların ek ve tadilleri ve bu kanundaki mevcut hükümlere göre, intibaktan, 
Üniversite Senatosunun âk toplantısında kurulacak intibak komisyonunda yapılır. İntibakları yapdmayan öğ
retim elemanlarının ücretleri, 1487 saydı Kanuna ve bu kanuna dayanüarak çıkardan ücret yönetmenlde-
rinde belirtilen esaslara göre ödenmeye devam olunur. 
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MÎLLÎ EĞlTÎM - GENÇLÎK VE SPOR VE KÜLTÜR 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞİ METÎN 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla htanbut 
da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisli metninin 1 mcî 
maddesi aynen kabul «dümlştfkv 

MADDE 2. — Mület Mec&S metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 ncj 
Ek Maddesi aynen kabul edflımştir. 

EK MADDE 2, — Millet Meclisli metninin 2 nci 
Ek Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 «di 
maddesi aynen üoaibul edilmiştir.. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
1 nci Geçici maddesi aynen kabul edlibn%tSr. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
2 nci Geçici maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul' 
da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — MiHet Meclisi metninin 1 ncâ 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MiDeft Meclisi metninim 2 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3, 
maddesi aynen 

Millet Meclisi metninin 3 ncü 
edilmiştir. 

MADDE 4. 
maddesi aynen 

MiHet Meclisi metninin 4 ncü 
edflmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

-Üniversitenin geçiş döneminde, eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetlerine katılan ve lektör unvanım tab
yan Öğretim elemanlarının, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile unvan, görev, yetki ve 
sorumlulukları devana eder; Öğretinit elemanları dışında kalan diğer personel hakkında da yukarıda belirtilen 
birinci fıkra hükmüne ııygıın olarak işkm yapılır. 

'GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli olan öğretim üyeleri ve yardımcıları 
(Üniversiteler Kanununa göre geçici olarak görevlen diriîmiş olan diğer üniversitelere mensup öğretim üye
leri ve yardımcıları hariç), ilgisine göre yetkili kurulların kararı üzerine, bağlı (1) sayılı cetvelde unvan
larına ve görev sürelerine uygun kadrolara, lektörler ise asistan unvanı ile yine aym cetvelde görev sürelerine 
uygun kadrolara atanmış sayılırlar. 

Birinci fıkradaki esaslara göre atandıkları kadroların dereceleri, intibak ettirildikleri aylık derecelerinden dü
şük olanlar, aylık derecelerine eşit derecedeki bir kadroya terfian yükselinceye kadar, 1765 sayılı Kanunun 
intibak hükümleri uyarınca düzenlenmiş olan intibak formlarına göre aylıklarım almaya devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 7.7.1976 tarihinde Boğaziçi Üriiversitesinde hizmet akti ile bağlı olarak tam gün 
esasına göre çalışmakta Olan öğretim üye ve yardımcılarından durumları intibaka müsait olmayanlar, istek
leri üzerine ve Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde, daha önce kendilerine uygulanan Sosyal Sigorta 
koşulları içerisinde, hizmet akti ile bağlı olarak çalışmaya devam edebilirler. Bunlarla yapılacak hizmet akitle
rinin süresi 5 ydı geçemez. Bunlara verilecek ücret ve özlük haklan tutan kıdemleri itibarıyla eş durumda olan 
kadrolu üye ve yardımcılarının maaş, tazminat ve diğer ödeneklerinin tutarını geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesinde istihdam olu
nanlardan Devlet Memuru tanımına girenlerin intîbaklan, Üniversite Senatosunca kurulacak intibak komis
yonunca, Devlet Memurları Kanunu ile ek ve tadillerine göre yapdır. 

Memur statüsüne geçmek istemeyenlerin şahıslanna münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun sözleşme hükümlerine göre sözleşme ile istihdamlanna devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Üniversitede toplu iş sözleşmesine göre işçi olarak çalışmakta olanlardan Devlet 
Memuru tanımına girenlerin intibakları bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununun ek ve değişikliklerine 
göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Toplu sözleşmeye dahil hizmetliler dışında kalan ve bu kanun gereğince inti
baktan yapılacak olan öğretim üye ve yardımcılan ile diğer personelin girebilecekleri derece ve kademeler
de alacakları aylık tutan ile her türlü tazminat, yan ödeme, ödenekler toplamı Boğaziçi Üniversitesinde aldık
ları ücretten aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi suretiyle giderilin
ceye kadar, kadroya bakılmaksızın tazminat şeklinde ödenir. 

Bu kanun kapsamına giren öğretim elemanları ve tüm personelin öğretim kuramlarında sigortalı olarak 
geçen başardı hizmet yıllan aynca değerlendirilir ve prim ödeme gün sayılan emeklilik sürelerine eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1487 saydı Kanunun geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile bu maddelere dayanı
larak çıkarılmış olan yönetmelikler 1.3.1979 tarihinde yürürlükten kalkar. 

MADDE 5. — Bu Kanun 7.7.1976 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cufnhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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(Mili Eğlitim, - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonunun! ka|bul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3, — 'Mûtat Meclisi nıatnmıin 
3 ndi Geçici maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisti mtetnıMn 
4 ncü Geçidi maddesi aynen kalbini edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclsi ımetnMn 
5 nci Geçici maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metnünîn 
6 ncı Geçici maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — MilJet Meclisi metninin 
7 nci Geçici maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

IGEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 
8 ndi Geçîd maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisti metninin 5 nci 
maddesi aynen kaibul edilmiştir.. 

IMADDE 6. — Millet Meclisi metnimin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edümişthv 

(Bütçe ve Plan, Kom;isyon1un,um ka|bul ettiğ'i metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kaibul edilmiştir., 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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(Mili Eğttıtüm - Gençlik ve Spor ve Küttür 
Komjsyonıımın; ka|hul etttüği metin) 

[Mteitoe bağlı 1 ive 2 satyılı oetvieller aynen kaibul 

(Bütçe ve Plan; Komfsyon(Uinpn, kajbuil ettiği metlin) 

MüJet MecKsince kabul edilen (1) ve (2) sayıl] 
cetveller aynen kabul edinmiştik. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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Teklife Bağlı Cetveller 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ 
VE ÖĞRETİM YARDIMCILARININ KADROLARI 

İCMALİ 

Kadro Unvanı 

Profesör 
Doçertt 

» 
Asistan 

Derece 

Okutman 

Uzman 

» 
Çevirici 

Profesör 

Doçent 
» 
:» 

Asistan 

» 
I» 

Okutmıan 

$ 
Uzman 

li Saydı 
Cetvel 
Adet 

62* 

m 
48 
50 

179 
150 
134 
74 
97 
41 
43 
25 
e 
24 
18 
23 
18 
17 
11 
4 
1 
2 
1 

1 088 

L İdarî Bilimler Fakültesi 

1 14 
2 8 
'3 8 
4 8 

5 35 
6 40 
7 25 
'8 25 

5 
5 
5 
21 

2 Sayılı 
Cötvel 
Adet 

21 

30 
27 
27 

94 
92 
76 
45 
27 
25 
25 
15 

5 
20 
13 

19 
14 
14 

8 
3 
1 
1 
I 

603 

5 
4 
4 
4 

25 
25 
10 
10 

3 
3 
3 
î 

Kadro Unvanı 

Uzman 

Derece 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

» 
» 

Okutman 
» 

Uzman 
» 

» 

» 
Çevirici 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

'li Sayılı 
Cetvel 
Adet 

3 
3 
3 
2 
2 

193 

İL Temel Bilimler Fakültesi 

324 

i n , Mühendislik Fakültesi 

2 Sayılı 
Cetvel 
Adet 

102 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8! 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
'5 
6 
7 
8 

18 
25 
18 
181 
70 
40 
40 
40 
15 

7 
7 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
2 
T 
1 
2 
1 

5 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 
2 
5 
5 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

191 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

22 
25 
20 
20 
60 
60 
60 

5 
15 
12 
12 
30 
30 
30 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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Kadro Unvanı Derece 

Okutman 5 
» 6 
i» 7 

Uzman 3 
» 4 
» 5 
# 6 
» 7 
>y • 8 

1 Sayılı 2 Sayılı 
Cetvel Celtvel 
Adet Adet 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 

» 
Okutman 

» 

» 
Uzman 

» 

12 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

313 

IV< Ön Lisans Yüksekokulu 

7 
2 
2 
3 

10 
5 
5 
5 

35 
15 
15 
15 
4 

162 

6 

1 
1 
1 

'5 
2 
2 
2 

10 
10 
10 
10 
3 
4 

Kadro Unvanı 

Uzman 
» 
» 
» 

Derece 

1 Sayılı 2 Sayılı 
Cetvel Celtvel 
Adet Adet 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

» 

Çevirici 

146 

V. Yabancı Diller Okulu 

81 

1 
4 

5 
6 
7 
8 

5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 

1 
1 

4 
5 
4 
4 

30 
10 
10 
10 
10 
3 
3 
5 
6 

3 

— 
— 

4 
5 
4 
3 

10 
5 
5 
5 

9 
2 
2 
4 
5 
2 
2 

112 67 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETİM YARDIMCILARININ KADROLARI 
İCMALİ 

Kadro unvanı 

Profesör 
Doçent 

»> 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çevirici 
* 
» 
» 

I. 
Profesör 
Doçent 

» 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 

(1) Sayılı 

D, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 

cetvel 
Adet 

67 
70 
58 
60 

174 
140 
124 
64 
97 
41 
43 
25 

6 
24 
18 
23 
18 
17 
11 
4 
1 
2 
1 

1 088 
İdari Bilimler Fakültesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
3 
4 

19 
18 
18 
18 
30 
30 
15 
15 
5 
5 
5 
2 
3 

(2) Sayılı 
cetvel 
Adet 

21 
30 
27 
27 
94 
92 
76 
45 
27 
25 
25 
15 
5 

20 
13 
19 
14 
14 
8 
3 
1 
1 
1 

603 

5 
4 
4 
4 

25 
25 
10 
10 

3 
3 
3 
1 
1 

Kadro unvanı 

Uzman 
» 
» 
» 

n. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Çevirici 
» 
» 
» 

m. 
Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

(1) Sayılı 

D. 

5 
6 
7 
8 

cetvel 
Adet 

3 
3 
2 
2 

193 
Temel Bilimler Fakültesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 

18 
25 
18 
18 
70 
40 
40 
40 
15 
7 
7 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

324 
Mühendislik Fakültesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

22 
25 
20 
20 
60 
60 
60 

(2.) Sayılı 
cetvel 
Adet 

1 
1 
1 
1 

102 

5 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
30 

2 
5 
5 
T 

3 
3 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

191 

5 
15 
12 
12 
30 
30 
30 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 821) 
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Kadro unvanı 

Okutman 
» 
» 

Uzman 

» 
» 
» 
» 
» 

IV. 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

(1) Sayılı (2) Sayılı ] 

D. 

5 
6 
7 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

cetvel 
Adet 

12 
4 
6 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

313 

Ön Lisans Yüksekokulu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
6 
7 
8 
2 
3 

7 

2 
2 
3 

10 
5 
5 
5 

35 
15 
15 
15 
4 
5 

cetvel 
Adet 

2 
2 
2 

3 

3 
4 
4 
4 
4 

162 

6 

1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 

10 
10 
10 
10 
3 
4 

Kadro unvanı 

Uzman 
» 
» 
» 

V. 

Profesör 
Doçent 
Asistan 

» 

» 
Okutman 

* 
1 » 

» 
Uzman 

» 
» 
» 
» 

1 •* 
Çevirici 

(1) Sayılı (2) Sayılı 

D, 

4 
5 
6 
7 

cetvel 
Adet 

5 
8 
3 
2 

146 

Yabancı Diller Okulu 

1 
4 

5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 

4 
5 
6 
7 
8 
5 

1 
1 
4 
5 
4 
4 

30 
10 
10 
10 
10 

3 
3 
5 
6 
3 
3 

112 

cetvel 
Adet 

4 
7 
2 
1 

" 
81 

— 

4 
5 
4 
3 

10 
5 
5 
5 

9 
2 
2 
4 
5 
2 
2 

67 

>>©<< .<..» 
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Toptan* : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 825 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ve 281 
nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /521; C. Senatosu : 

2 /136) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 100) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1394 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1978 tarihli 163 ncii Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Mernduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkam V. 

Not : Bu teklif 17 . 2 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 27 . 6 . 1978 tarihli 161 ve 163 ncii birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
100) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, 275 ve 281 nci maddelerinde değişiklik yapılmasını ön
gören Kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ve rica ederim, 
Çorum Milletvekili 

M. Kemal Biberoğlu 

G E R E K Ç E 

Kanun koyucu, adaletin çabuk, doğru ve ucuz gerçekleşmesini genel amaç ve prensip edinmiştir. Hü
kümde doğruluğu ve hakkaniyeti sağlamak için de, öteki önlemlerin yanında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 275 ila 286 nci maddelerinde bilirkişilik müessesesine yer vermiştir. Hâkimin ne za
man ve hangi hallerde bilirkişi mütalaa ve oyuna başvurmak zorunda olduğu da 275 nci maddede belirlenmiş
tir. Bu maddeye göre; hâkimler «Çözümü özel veya teknik bilgiye bağlı olan hususlarda» bilirkişi oy ve mü
talaasına başvuracaklardır bir diğer ifade ile hâkimler; kendi tahsil ve müktesebatlan icabı bilmek durumunda 
bulundukları hususlarda çözüm için bilirkişi oy ve mütalaasına başvurmayacaklardır. 

Hal böyle olduğu halde, maalesef hukuk ve ticaret ve iş mahkemelerinde; hemen genellikle, bizatihi hâki
min bilmeye mecbur veya bilmek durumunda olduğu pür hukuk konularında bile bilirkişi müessesesine baş
vurulduğu ve bunun sonucu olarak davaların uzadığı, hüküm istihsalinin çok pahalıya malolduğu, büyük öl-
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çüde iş çokluğu yüzünden, bazen hâkimlerin bilirkişi raporunun aynen hüküm haline getirdiği, oysa çoğu za
man bilirkişi seçilirken uzmanlığa gerekli önem verilmediği için bu bilirkişi raporlarının hatalı ve haksız dü
şünce ve önerilerle dolu olduğu görülmekte ve böylece kötüye kullanıldığından ötürü bilirkişilik müessesesinin 
amacından saptığı bilinmektedir. İşbu değişiklik teklifiniz yukarıda özetlenen sakıncaları gidermek ve uygu
lamayı kanun koyucusunun amacına yöneltmek için hazırlanmıştır. 

Genellikle Kanunun tümü çok eski bir dille yazılı bulunduğundan, bütünlüğü bozmamak amacı ile ve bile 
bile madde metni eski dil ve üslubu ile değiştirilmiştir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 
Madde 1. — Birinci madde ile 1086 sayılı HUMK'nun 275 nci maddesi genel gerekçe doğrultusunda değiş

tirilmekte ve kanun koyucusunun amacına uygun olarak hâkimin, kendisinin bilmesi gereken ve bilmek duru
munda olduğu bilgi ve düşünce istihsali için bilirkişi oy ve düşüncesne başvurmasını önlemek, diğer bir de
yimle, kendisinin bilmesi mümkün olmayan ve gerekmeyen bazı özel veya teknik konularda ancak bilirkişi oy 
ve düşüncesine başvurabilmesini sağlamak amacı güdülmüştür. Öte yandan yine aynı madde ile, seçilecek bilir
kişinin ilgili konuda özel veya teknik bilgi sahibi bir uzman olması zorunluluğu getirilerek, mahkeme baş
kâtibi, icra memuru, stajyer hâkim, hatta mübaşir gibi görevlilerin hâkimden daha çok bilmelerine imkân bu
lunmayan konularda bilirkişi seçilmeleri önlenmek istenmiştir. 

Madde 2. — Bu madde ile de, 1086 sayılı HUMK'nun 281 nci maddesine bir üçüncü fıkra eklenmekte ve 
meri üçüncü fıkra dördüncü fıkra haline gelmektedir. Genel gerekçede de bir nebze temas edildiği üzere, bilir
kişiler bazen kendi ihtisas sahaları dışına taşarak, sanki hâkim kendileri imişçesine hukuki mukteza tayin et
mekte ve bazen hâkimler, işlerinin çokluğu ve bilirkişiye güvendiği için bilirkişi raporunu gerekçesiyle ve sonu
cu ile hüküm haline getirmekte ve böylece bilirkişiler hâkim, hâkimler ve tasdik organı haline gelebiliyorlar. 
Bu durumun mazarratı ise izahtan varestedir. 

' C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 8 . 6 . 1978 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

ÖZETİ 
100 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiş 

tirilmesi Hk. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 28 Eylül 1978 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/136 
Karar No. : 47 

25 . 9 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 Haziran 1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Millet Meclisi Başkanlığınca 28 Haziran 1978 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
miş, aynı tarihte de Yüce Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiştir. Sözü edilen teklif, Komisyonumuzun 
25 Eylül 1978 tarihli toplantısında Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
edilmiştir. 

Teklif, bilirkişi tayinindeki sakat uygulama ile özel ve teknik bilgiye muhtaç olunmayan konularda mah
keme kararının bilirkişi raporuna dayandırılmasını önlemek amacıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz; teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, 275 ve 281 nci maddelerde yapılması iste
nilen değişikliğin, uygulamaya açıklık getirmesini ve günümüzün konuşma diline uygun bir biçimde yeniden 
düzenlenmesini amaçlamasını olumlu karşılayarak teklifi benimsemiştir. 

Komisyonumuz; teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri bitirdikten sonra maddelere geçilmesini kararlaştır
mıştır. 

Teklifin çerçeve 1 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
275 nci maddesinin 1 nci fıkrasını, günümüzün konuşma diline uygun olarak düzenlenmesi ve hâkimlik mes
leğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemeyece-
ğinin uygulamada rastlanan bazı sakatlıkları kaldıracağı düşüncesi ile kabul etmiştir. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasını ise, bir hususun tespitini ve başka delillerin incelenmesini gerektiren hal
lerde esasen bilirkişiye gerek olduğu düşüncesi ile Komisyonumuz oybirliği ile reddetmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisi Metninin 1 nci maddesini yapılan bu değişiklikle 2, 3 ve 4 ncü maddelerini 
de aynen kabul etmiştir. 

işbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

C. Bşk. S. Üye 
Safa Reisoğlu 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii 
Ahmet 

Toplantıda 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

Hatay İstanbul 
Mustafa Deliveli Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Üye Tekirdağ Uşak 
Yıldız Hayri Mumcuoğlu Ahmet Tahtakıhç 

bulunamadı Görüşmede bulundu 
Oylamada bulunamadı 
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ÇORUM MİLLETVEKİLİ MUS
TAFA KEMAL BİBEROĞLU' 

N U N TEKLİFİ 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 275 ve 281 
nci Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1085 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 275 nci maddesi aşağıdaki 
şeklide değlşiiıilmişlir : 

Madde 275. — Hâkim, halli, 
kendisinin sahip ohııası gerekli ve
ya olağan bulunmayan özeî veya 
teknik bilgiye bağlı hususlarda mü
tehassıs ehlivukufun rey ve müta
laalarını almaya karar verir. 

MADDE 2, — 1086 sayıh Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 281 nci maddesi aşağıdaki 
şeklide değiştirilmiştir. 

Madde 281. — Ehlivukuf, hâ
kim tarafından tayin olunan müd
det içinde aralarında müzakere et
tikten sonra mütalaalarım havi ra-
po.ru yazarlar. 

Rapor ehlivukufun reylerinin 
müstenit olduğu esbabı mucibeyi 
ve ihtilaf halinde sebebi muhalefe
ti ve tanzim olunduğu tarihi ve eh
livukufun imzalarını ve iki tarafın 
isimlerini muhtevi olmak lazımdır. 

Ehlivukuf, ancak istişari mahi
yette ve özel veya teknik bilgisi sı
nırlarım aşmadan rey ve mütalaa 
serd edebilir, kendisini hâkimin ye
rine koyarak karar veya hüküm 
vasfında rapor tanzim edemez. 

Ekalliyette kalan ehlivukuf ayrı 
5::r rapor tanzim edebilir, 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 275 ve 281 
nci Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 10S6 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 275 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 275. — Mahkeme, çözü
mü özel veya teknik bir bilgiyi ge
rektiren hallerde bilirkişinin oy ve 
görüşünün aimmasına karar verir. 
Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği 
genel ve hukuki bilgi ile çözümlen
mesi mümkün olan konularda bilir
kişi diıılenemez. 

Bir hususun tespitini ve başka 
delillerin mceîenr.îesini gerektiren 
hallerde, ancak bu tespit yapıldık
tan ve deliller irdelendikten sonra 
bilirkişinin oy ve görüşü alınabilir. 

MADDE 2. — 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 281 mi mr-ddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 281. — Bilirkişinin be
yan ettiği oy ve r-;l?rtiş hemen tuta
nağa geçirilir. 

Bilirkişi birden fazla ise arala
rında görüşürler. Görüşme sonucu 
bildirilen düşünce tutanağa geçiri
lir. 

îşin niteliğine göre bilirkişilerin 
oy ve görüşlerini yazılı olarak bil
dirmeleri gerekiyorsa, hâkim rapo
run kaç nüsha ©ocağını ve verile
ceği süreyi belli eler. Raporun, ta
rafların ad ve soyadlarını, bilirkişi
nin çözümü ile görevlendirdikleri 
hususları, gözlem ve inceleme ko
nusu yapılan ma'idi vakıaları, ge
rekçeyi, sonucu, bilirkişiler arasın
da anlaşmazlık v:-rsa bunun sebe
bini, düzenlendiği günü ve bilirkişi-
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ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 275 ve 281 
nci Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 275 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 275. — Mahkeme, çö
zümü özel veya teknik bir bilgiyi 
gerektiren hallerde bilirkişinin oy 
ve görüşünün alınmasına karar ve
rir. Hâkimlik mesleğinin gerektir
diği genel ve hukuki bilgi ile çö
zümlenmesi mümkün olan konular
da bilirkişi dinlenemez. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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(Çorum Milletvekili Mustafa Kemal 
Biberoğlu'nun Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu 
Adalet Bakanı yürütür. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin) 

lerin imzalarını taşıması gerekir. 
Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı bir ra
por verir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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