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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

25. Birleşim 

20 . 12 . 1965 Pazartesi 

îçindekileı 

1, 

2. 

3. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kâğıtlar 

— Yoklama 

Sayfa 
588 

589 

589 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 589 

1. — İçişleri Bakanı ve Dışişleri Ba-
kanvekili Faruk Sükan'm, Birleşmiş Mil
letlerce Kıbrıs için alman kararın bir tav
siye kararı niteliğinde olduğu ve yapılan 
anlaşmaları bozamıyacağı, yakında bu ko
nuda geniş bilgi verileceği hakkında de
meci 589:591 

2. — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun 24 ncü Birleşimdeki konuşmasına 
cevap vererek, Ticaret Bakanlığının onan-
masiyle kanun dışı bir atama veya işten 
çıkarma yapılmadığına dair açıklaması 591:592 

3. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde 
Kıbrıs dâvası için son alman karar kar
şısında, Millet Meclisinin aydınlanmasına 
ve millî menfaatlere uygun tedbirlerin or
taya konmasına imkân vermek üzere Kıb-

Sayla 
rıs konusunda bir genel görüşme açılması
na dair C. H. P. Grupu adına verilen öner
ge (8/1) 593 

4. — Türk umumi efkârının Kıbrıs 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve va
rılmış olan merhale ve sebepleri hakkında 
bilgi sahibi olabilmesini ve milletvekilleri
nin düşünce ve kanaatlerini ifade edebil
melerini teminen bir genel görüşme açıl
masına dair A. P. Grupu adına verilen 
önerge (8/2) 593 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'mm. İçtüzüğün 25 nci madde
sine göre söz istediğine dair önergesi 592,593, 

594:595 
6. — Saym üyelerden bâzılarına izin 

verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lık Divanı tezkeresi (3/176) 593:594 

7. — Dost ve kardeş Pakistan Mille
tine, uğradığı bora felâketi sırasında ver
diği can kayıpları dolayısiyle Millet Mec
lisince taziyet telgrafı çekilmesine dair 
Kütahya Milletvekilleri Mehmet Ersoy ve 
Mesut Erez'le İzmir Milletvekili Mehmet 
Ali Aytaş'm önergesi 594 



8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu aday
lığından çekilmesiyle açılan yere içel Mil
letvekili Mazhar Arıkan'ın aday gösterilme
si ve komisyonlardaki açık üyelikler için se
çim yapılması, 

C. — Görüjülen işler 595 
1. — Gece öğretimi yapan Ankara Üni-

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, 
Adana'da Çukobirlikte ve Ceyhan ile Maraş'-
ta Ticaret Bakanlığının onamasiyle meydana çı
kan atama ve azilleri örnek göstererek Hükü
metin bu türlü tasarruflarında tarafsız olması 
gerektiğini öne süren bir konuşma yaptı ve bu
na Ticaret Bakanı Macit Zeren, söz konusu 
hususlarda Hükümetin kanun dışı bir tasarrufu 
bulunmadığını açıkladı. 

Zonguldak Milletvekili Talât Asal'm, gün
dem dışı söz verişlerde usulsüzlük olduğunu 
ileri sürmesi üzerine Başkanlıkça, «önceden ya
zılı olarak yapılan başvurmalardan sonra kısa 
süre ile ve gündemin imkân ve sınırları ölçü
sünde söz verildiği» şeklinde cevap verdi. 

Antalya Milletvekili Hüseyin Avni Akın'in, 
Ulaştırma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi bilgiye sunuldu. 

Ulaştırma Komisyonuna Bolu Milletvekili 
Kemal Demir'in, C. H. P. adayı gösterildiği ve 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Di
lekçe Komisyonu adaylığından çekildiği anlaşıl
dıktan sonra komisyonlardaki açıklara üye se-

versitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları
na ve diğer personeline ek ücret verilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçile
rek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/61) (S. Sayısı :1) 595:625 

ÇANAK ÖZETİ 

çimi için oylar kullanıldı, ancak tasnif sonunda 
yeter çoğunluğun bulunmadığı ve seçimin ge
lecek birleşimde yapılacağı bildirildi. 

39 sayılı sorunun, cevap vermekle görevli 
Başkanvekilinin hazır bulunmaması sebebiyle, 
dünkü birleşimde 22 Aralık 1965 Çarşamba gü
nüne bırakıldığı; 

43 sayılı sorunun ise. Ticaret Bakanı Macit 
Zeren'in, teklifi ve soru sahibinin uygun gör
mesiyle, yine dünkü birleşimde 14 Ocak 1965 
Cuma günkü birleşimde cevap verilmek üzere 
ertelendiği bildirildi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre öğ
retmenlik mesleki için yapılacak sınıf tüzükleri
nin ne olacağına dair Başbakandan olan sözlü 
sorusuna Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan cevap 
verdi. 

20 Aralık 1965 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (Saat 16,05 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
İsmail Arar Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

1. — GEÇEN 1 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda görü
şülmüş olan Kıbrıs meselesinde aleyhimize ve
rilen karar dolayısiyle gündem dışı bir konuş
ma yaparak bu konuda Hükümetçe hemen 
açıklama yapılmasını teklif etti. 
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2 — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Gecekondu kanunu tasarısı (1/76) 

(Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar ve İs
kân ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele ve
rilecek ek ücret kanunu teklifi (2/166) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında Eğil 
adı ile bir ilçe kurulması hakkında kanun tek
lifi (2/167) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

4. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya muhtaç 
çocuklar hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/168) (İçişleri, 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

5. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 15 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifi (2/169) (Adalet, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/170) 
(Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5652 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/171) (Ticaret ve Plân komisyon
larına) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Daimi Seçmen Kütüğü ve daimi Seçmen Kütü
ğü-büroları kurulması ve çalışmaları hakkında 
kanun teklifi (2/172) (İçişleri, Adalet, Anayasa 
ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 

9. — Gece Öğretimi yapan Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (1/61) (Gündeme) (S. Sayısı : 1) 

B t R Î N C l OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birle
şimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen anahtarı sağa çevirip beyaz düğ
melere bassınlar. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, oturumu 

açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan ve
kili Faruk Sükan'ın, Birleşmiş Milletlerce Kıb
rıs içint alınan kararın bir tavsiye kararı niteli

ğinde olduğu ve yapılan anlaşmaları bozamıya-
yacağı, yakında bu konuda geniş bilgi verileceği 
hakkında demeci. 
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BAŞKAN — Sayın Faruk Sükan gündem dı
şı söz istemişlerdir, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA
KAN VEKİLİ FARUK SÜKAN (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletlerde ka
bul edilen son karar münasebetiyle huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Mâruzâtım kısa olacaktır. 
Mâruzâtımın kısa olması Dışişleri Bakanı Çağ-
layangü'in şu anda Ankara'ya avdet yolunda 
bulunmasından ileri gelmektedir. 

Türk Heyeti Başkanı sıfatiyle Birleşmiş Mil
letlerde cereyan eden müzakerelere katılmış bu
lunan Çağlayangil arkadaşımızla filvaki son 
günlerde günü gününe, hattâ saati saatine te
mas etmiş bulunuyoruz. Ancak, takdir buyu
rursunuz ki, müzakerelerin bütün safahatinin 
içerisinde bulunmuş ve hâdiseleri yaşamış olan 
arkadaşımızın gayet etraflı bilgiler vermesi, 
meseleye nüfuz etme, salim hüküm ve kararla
ra yasıl olma bakımından, en uygun bir hare
ket tarzı olacaktır. Bu itibarla, kendisinin bu 
akşam Ankara'ya muvasalatını mütaakıp yapı
lacak yarından sonraki toplantımızda huzuru
nuza tekrar geleceğiz. 

Bununla beraber, umumi efkârımızın ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin pek yerin
de olarak derin bir hassasiyetle üzerinde dur
duğu bu konuda şu hususları arz ve ifade et
mek istiyorum : 

Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunu ta
kiben Birleşmiş Milletler • Umumi Heyetinde 
Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak alman karar bir 
tavsiye kararıdır ve bu karara riayet mükelle
fiyetimiz yoktur. (Soldan, alkışlar) 

Çünkü bu tavsiye kararı milletlerarası hu
kuk kaidelerine ve Birleşmiş Milletler Anaya
sasının 12 nci maddesine aykırı düşmektedir. 
Ne Birleşmiş Milletlerin ve ne de başka bir te
şekkülün milletlerarası andlaşmaları ortadan 
kaldırmaya veya tadil etmeye yetkileri yoktur. 
Milletlerarası andlaşmalar ancak taraflar ara
sında müzakere sonunda ve onların mutabakat-
leri neticesinde ortdan kaldırılabilir veya tadil 
edilebilir. Andlaşmalar tek taraflı olarak değiş
tirilemez. Bu itibarla, Kıbrıs Cumhuriyetine ve 
Anayasasına vücut veren andlaşmalar mer'i bu
lunduğu gibi bu andlaşmalarm taraflara tanı

dığı haklar ve salâhiyetler de yürürlükte bu
lunmaktadır. Binaenaleyh Birleşmiş Milletlerde 
alman tavsiye kararı Adadaki Türk Cemaatine 
tanınan hakları ve Ada üzerindeki Türk Devle
tinin hak, menfaat ve vecibelerini, ortadan kal
dırmadığı gibi, kaldıramaz da. Hakka, hukuka 
aykırı olan bu karara uymayacağımız gibi, tat
biki hususunda girişilecek hareketler de andlaş
malarm bize tanıdığı ve yüklediği vecibelerle, 
salâhiyetler çerçevesinde karşılanacaktır. 

Zürih - Londra andlaşmaları ve bu meyan-
da Garanti Andlaşmasmm Türk Devletine tanı
dığı hak, vecibe ve salâhiyetler sureti kafiyede 
yürürlükte bulunmaktadır. Hükümetimiz bu 
andlaşmalarm ihlâli halinde tanınan haklarını 
ve salâhiyetlerini kullanmaktan asla geri kal
mamak ve çekinmemek kararındadır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Dünya sulhu ile Akdeniz bölgesinde ahenk 
ve muvazenenin bozulmaması hususuna âzami 
dikkat ve itina göstermekteyiz. Ancak millet
lerarası andlaşmalar la tanınan haklara ve Tür
kiye'nin menfaatlerine tecavüzlerin vukuu ha
linde vecibelerimizi yerine getireceğimizden ve 
bu husustaki azmimizden hiç kimsenin şüphesi 
ve tereddüdü olmamalıdır. (Alkışlar) 

Hükümetimiz son kere Birleşmiş Milletlerde 
alınan bu kararın Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde her yönü ile değerlendirilmesine ve keza 
21 Aralık 1963 ten itibaren bugüne kadar Kıb
rıs'ta cereyan eden hâdiselerin ve Kıbrıs'taki 
bugünkü fiilî duruma gelişin bütün safhaları
nın ve aynı zamanda bu vakıalar karşısında 
Türk hükümetlerinin tutum ve davranışlarının 
bütün açıklığı ile bir kere daha müzakere ve 
münakaşa edilmesine bütün gönlü ile ve samimi
yeti ile taraftardır. Bunu hattâ lüzumlu ve za
ruri görmekteyiz. Dışişleri Bakanlığı arşivlerin
de bu konu ile ilgili bütün bilgi ve vesaiki açık 
veya Meclisin takdirine göre gizli oturumlarda 
(Orta sıralardan, açık, açık sesleri) 

Açık veya Meclisin takdirine göre gizli otu
rumlarda Yüksek. Meclislerin emrine âmâde kı
larak açık'celsede de gayet vazıh, Türk Mille
tine, umumi efkârına her şeyi olduğu gibi ifa
deden sureti katiyede çekinmemekteyiz. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) Yüksek Meclislerin 
emrine âmâde kılarak salim, doğru objektif ve 
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millî menfaatlerimize uygun kararlar almanın 
zaruretine inanmaktayız. Büyük Türk Milletini 
temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
onun Hükümeti her zaman millî ve tarihî mesu
liyetlerinin idraki içerisinde en uygun ve isa
betli kararları alarak onları tatbik etmekten as
la geri kalmıyacak ve çekinmiyecektir. 

ilhamını, güvenini ve varlığını büyük Türk 
Milletinden ve onun temsilcisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden alan Hükümetimiz millî 
menfaatlerimize ve Türk Devletinin haysiyeti
ne yaraşır şekilde hareket etme karar ve azmi
ni daima ve her fırsatta ispat edecektir. 

Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

2. — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 24 ncü 
Birleşimdeki konuşmasına cevap vererek, Ticaret 
Bakanlığının onanmasiyle kanun dışı bir atama 
veya işten çıkarma yapılmadığına dair açıklaması 

BAŞKAN — Sayın Macit Zeren. 
TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (C. Se

natosu Amasya Üyesi) Sayın Başkan, çok muhte
rem milletvekilleri, 

17 . 12 . 1965 tarihine raslıyan Cuma günü Yü
ce Mecliste Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından 
gündem dışı bir konuşma yapıldı. 

Tasvibi Vekâlete aidolan tâyin ve nakiller sc- \ 
bebiyle meslekî kuruluşlar üzerinde baskı yapıl
dığı ileri sürüldü. Misal olarak da, Çukobirlik 
camiasına mensup, Ali Nazır Öz'ün Kırıkhan Ko
operatifi Müdürlüğüne nakledilmiş olması dile ge
tirildi. Aynı gün lütfedilen konuşma fırsatından 
faydalanılarak bu konuda Yüce Meclise «dörtbaşı 
mamur» malûmat arz etmek durumunda olduğu
mu ve bunu ilk toplantıda yapacağımı vaadettim. 

Mesele, vekâlet açısından önemlidir. İddia doğ
ru ise, halk efkârının ve meslekî teşekküllerin en
dişeye kapılması için, ortada haklı sebepler var 
demektir. İddia varit değilse, bunu tavzih et
mek, ortada uyandırılmak istenen endişe ve kuş
ku havasını bertaraf etmek, bir sorumlu insan ol
mam sıfatiyle benim vazifemdir. İşte bu görevi 
ifa için huzurunuza geldm. 

Evvelâ münferit hâdiseleri «umuma teşmil et
me» hastalığı üzerinde bilhassa dikkatinizi çek
mek isterim. Her münferit hâdise, ancak kendisi
ni ifade eder. Hal böyle olduğu halde «bir Ali 
Nazır Öz» hâdisesini ele alarak} bunu umuma teş

mil etmek ve topyekûn bir meslekî teşekküller me
selesi haline getirmek mübalâğanın ta kendisi
dir. Kaldı ki, Ali Nazır öz'le ilgili tasarruf kabili 
izahtır ve bugün bu, burada izah da edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun altında bir 
maksat var: Ne demek istiyorlar? Yani, «Biz vak
tiyle birtakım partizan tasarruflarda bulunduk, 
lehimize bir statü meydana getirdik, aman bunu 
değiştirmeyin mi?» demek istiyorlar. (Soldan, al
kışlar) Yahut, - başka bir ifade ile - idari cihazı 
baskı altına almak suretiyle, zamanı idarelerinde 
kurmuş oldukları düzenin devamını mı temin et
mek istiyorlar? 

Bu noktaya, beni dinlemek lûtfunda bulunan
ların bilhassa dikkatini rica ederim. 

Arzu edilirdi ki, hâdiseyi dile getiren arkada
şımız; Ali Nazır öz'ün, Kırıkhan'a nakli ile ilgili 
tasarrufu ele alsın ve bunda şekil bakımından mı 
bir kusur vardır?, icap bakımından mı bir hata 
vardır, yoksa esas bakımından mı tasarruf bir 
kusurla malûldür, bunu ortaya koysun. 

Çok sayın arakdaşım bu hususlara hiç temas 
etmedi. Sadece; «Ali Nazır Öz, Kırıkhan'a nakle
dildi. Partizanca bir tasarrufta bulunuldu, Tür
kiye'de, ne kadar (meslekî teşekküller kuruluşlar 
varsa hepsi baskı altına alındı.» demekle yetindi. 

Demek ki, Ali Nazır Öz, A. P. li değilmiş, bir 
C. II. P. li imiş. Ben bunu bilmiyordum. Sayın 
arkadaşımın konuşmasından işte bunu da öğren
miş bulunuyorum. 

Belki de Ali Nazır Öz arkadaşımız, hiçbir si
yasi teşekküle mensup değildi. Fakat, arkadaşımın 
ortaya koyduğu bu iddia maalesef bu zannı uyan
dırmıştır. 

Her şeyden evvel Kırıkhan Kooperatifi Mü
dürü olan Ali Nazır Öz'ü bu zannm dışına almak 
icabeder. Çünkü kendisi memurdur, siyasi teşek
küllerin değil, hizmetin emrindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız hâdisenin iç 
yüzü nedir? 

3964 yılının 9 ncu ayı, 16 ncı günü; Çukobir
lik Genel Müdürlüğünü, T ahir Güngör isminde 
bir arkadaşımız deruhte ediyordu. Kendisi isti
faya zorlanınca yerine Yaşar Sungur bu vazife
yi tedvire memur edildi. 

Şimdi iddia sahibinden bana sorduğu şeyi ay
nen ben soruyorum. Tahir Güngör lâyık değildi 
neden Genel Müdürlüğe getirildi? Lâyık idi, ne
den istifaya mecbur edildi? O zaman bu tasar-
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ruf bir hayli yankılara sebebolmuştu. 2.9.1964 ta
rihli Adalet gazetesi bakın bu meseleyi ne suretle 
izah ediyor. (C. H. P. sıralarından «Şahide bak» 
sesleri.) 

Yalnız Ulus gazetesi yazarsa mı doğrudur? 
(A. P. sıralarından, gülüşmeler, bravo sesleri, al
kışlar.) 

«Çukobirlik Umum Müdürü baskı ile istifa 
ettirildi. Partizan idarenin yeni bir örneği dün 
kendini göstermiş ve Ticaret Bakanı şahsan baskı 
yaparak Çukobirlik Umum Müdürü Tahir Gün
gör'ü istifa ettirmeye muvaffak olmuştur. Bilin
diği üzere geçen yılın sonunda Adana'da yapılan 
Çukobirlik umumi heyeti toplantısında C. H. 
Partili Hükümetin her türlü baskı ve seçim tak
tiğini tatbik etmiş olmasına rağmen Adalet Par
tili namzetler büyük ekseriyetle seçimleri kaza
narak Birliğin idaresini ele almışlardır. C. H. P. 
Adana 11 Teşkilâtı bu seçimleri iptal ettirebilmek 
için Hükümet ve bilhassa Kemal Satır nezdinde 
sayısız teşebbüste bulunmuş, bütün gayretlere rağ
men kanun ve tüzük muvacehesinde seçimlerin ip 
tali mümkün olmamıştır. Bu gayretler cümlesin
den olarak geçen hafta Adana'da Birlik merkezi 
teftiş edilmekte iken Umum Müdür Tahir Güngör 
de Vekâletin emri ile Ankara'ya çağrılmıştır. 
Ticaıet Vekili ile yaptığı son görüşmeyi müteakip 
İzmir'e giden Umum Müdür, oradan Vekile bir 
mektup göndermiş, yapılan ağır baskıya artık ta
hammül edemiyeceği için Vekilin arzusuna uya
rak istifa ettiğini bildirmiştir. 

Mamafih Yaşar Sungur da, Tahir Güngör'
den devraldığı vazifeyi hastalığı sebebiyle iki 
aydan fazla yapamamıştır. 

Çukobirlik Genel Müdürlüğünü tedvire yeter
li ve yüksek tahsilli birçok şube müdürleri var
ken bir kooperatif müdürü olan Ali Nazır Öz, 
bu görevi tedvire memur edildi, kademeler aşıl
dı, tahsil farkı da hiçe sayıldı. 

Çukobirlik idare heyeti Ali Nazır. Öz'e, zor
lanılan müdür muavinliği kadrosunu, yetkisine 
binaen vermedi. Buna rağmen, Vekâlet Ali Na
zır öz'ün, Genel Müdürlüğü tedvir etmesinde di
rendi. 

tşte bu hal, meslekî teşekküller üzerinde, ev
velce kullanılan baskının ta kendisidir. Biz, mes
lekî teşekküllere kıymet verdiğimiz için, bu te
şekküllerin geçimsizlik haline düştükleri kimse
leri, zorla onların üstünde tutmak itiyadından 

kendimizi kurtardık. Ali Nazır Öz asli vazifesi
ne, - Kooperatif Müdürlüğüne - zamanımızda av
det etti. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. Şayet fırsat 
verilirse meslekî teşekküllerin cümlesi üzerinde 
buna benzer malûmat ve izahatta bulunmaya her 
zaman amadeyim. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar.) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun İçtüzüğün 95 nci maddesine göre söz is
tediğine dair önergesi. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince söz istiyorum. 
Benim beyanlarım yanlış anlaşılmış ve isnat edil
miş, tahrif edilmiştir. Benim maksatlarımın dı
şında ve üstünde partizanca bir konuşma yapıl
mıştır. Cevaplandırmak zorundayım. İçtüzüğün 
95 nci maddesinin birinci fıkrası... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen 
dinleyiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— ... Bana her an konuşma hakkı vermektedir, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, gündem 
dışı konuşmalar sual veya cevapla mukayyet de
ğildir. Yalnız Başkanlığın takdirine havale edil
miştir, size söz vermiyorum efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Geçen defa Bakana verdiniz. 95 nci maddeye göre 
söz istiyorum. Gündem dışı söz istemiyorum, 
95 nci maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme başlamadık ki, siz 
gündem içinde söz istiyesiniz. Gündem içinde su
al ve cevap Başkanlığın takdirine bırakılmıştır. 
Ve size söz vermiyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında sö£ istiyorum. 

BAŞKAN — Vermiyorum, lütfen oturunuz. 
Gündeme başlamadık ki, usul hakkında söz vere
lim. Gündem dışı söz vermek Riyaset Divanının 
takdirine muhavveldir. Direnmeyin efendim, di
renmeyin. İçtüzüğü tatbik etmek mecburiyetinde 
kalırım, lütfen oturun efendim. Çok rica ederim 
oturun efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında konuşacağım, içtüzüğü okuyun 
Sayın Reisim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sarıibrahimoğ
lu, oturun efendim. 
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3. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs 
dâvası için son alınan karar karşısında, Mil
let Meclisinin aydınlanmasına ve milli menfa
atlere uygun tedbirlerin ortaya konmasına im
kân vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel 
görüşme açılmasına dair C. H. P. Grupu adına 
verilen önerge (8/1) 

4 — Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvası
nın geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan 
merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi ola
bilmesini ve milletvekillerinin düşünce ve ka
naatlerini ifade edebilmelerini teminen bir ge
nel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu adına 
verilen önerge (8/2) 

BAŞKAN — Kıbrıs dâvamızla ilgili olarak 
genel görüşme açılması için iki önerge gelmiştir, 
sırası ile okuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ

vası için son alman karar karşısında, Millet Mec
lisinin aydınlanmasına ve millî menfaatlere uy
gun tedbirlerin ortaya konmasına imkân vermek 
üzere Kıbrıs konusunda bir genel görüşme açıl
masını saygı ile rica ederiz. 

C. H. P. Grup Bşk. V. C. H. P. Grup Bşk. V. 
Nihat Erim Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — İkincisini de okutuyorum, efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs hakkında Birleşmiş Milletlerin almış ol

duğu son karar, bu meselenin Millet Meclisinde 
her cephesi ile konuşulmasını zaruri bir hale ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Türk umumi efkârının bu büyük millî dâva
nın geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan mer
hale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi olabilme
sini ve milletvekillerinin düşünce ve kanaatlerini 
ifade edebilmelerini teminen Kıbrıs meselesi üze
rinde bir Genel Görüşme açılmasını A. P. Grupu 
adına saygı ile arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
M. Meclisi A. P. Grup Başkanvekili 

Muhiddin Güven 

Aydın Milletvekili 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, önü
müzdeki celsede gündeme alınıp alınmaması 
hususunda görüşme açılacağını bilgilerinize arz 
ederim. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, İçtüzüğün 95 nci maddesine göre söz 
istediğine dair önergesi (Devam). 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, gündem başlamıştır. İçtüzüğün 
95 nci maddesi gereğince, taarruz da vukubul-
muştur, ısrar ediyorum, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum... 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Ve ısrar ediyorum. 
BAŞKAN — Israrınızın bir hükmü yoktur. 

Başkanlığın takdirine bırakılmıştır, lütfen ye
rinize oturunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
95 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre oyla
mak zorundasınız Sayın Reis. Lütfedin 95 nci 
maddeyi okuyun. 

BAŞKAN — Bâzı üyelerin izinleri hakkın
da Başkanlık Divanının sunuşu vardır, okutu
yorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reis, taarruz vâki olmuştur, 95 nci mad
deyi lütfen okuyunuz. 

BAŞKAN — Gündeme girdiğimiz zaman 
bu sözünüzü tekrar edebilirsiniz. Gündem dışın
dayız henüz, gündeme girmedik. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Gündeme girdiğimiz zaman lütfen haber veri
niz. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
tezkeresi. (3/176) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 16 . 12 . 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 
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İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, 15 
gün mazeretine binaen, 14 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 14 gün 
mazeretine binaen, 15 . 12 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Maraş Milletvekili Hüseyin Yağcıoğhı, 15 
gün mazeretine binaen, 10 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon, 
10 gün hastalığına binaen, 13 . 12 . 1965 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, 15 
gün mazeretine binaen, 14 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 14 gün 
mazeretine binaen, 15 . 12 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Hüseyin Yağcıoğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 10 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon, 
10 gün hastalığına binaen, 13 „ 12 . 1965 tari
hinden itibaren. 

ORHAN SEYFİ ORHON (İstanbul) — Ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri almışlardır. 

7. — Dost ve kardeş Pakistan Milletine, uğ
radığı hora felâketi sırasında verdiği can kayıp
ları dolayısiyle Millet Meclisinde taziyet telgra
fı çekilmesine dair Kütahya milletvekilleri Meh
met Ersoy ve Mesut Erez'le İzmir Milletvekili 
Mehmet Ali Aytaş'ın önergesi. 

BAŞKAN — Pakistan'a taziyet telgrafı çe
kilmesi hakkında bir önerge gelmiştir, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük dostumuz Pakistan Milletinin, bora 

felâketi dolayısiyle vâki acısını, Türk Milleti 
olarak paylaştığımızın, Pakistan Parlâmentosu

na duyurulmasını, saygıyle arz ve teklif ederiz. 

Kütahya İzmir 
Mehmet Ersoy Mehmet Ali Aytaş 

Kütahya 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı gereğini ya
pacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, geçen toplantıda ni
sap sağlanamıyan komisyon üyelikleri için se
çim yapılacaktır. Üyelerin isimleri şimdi arka
daşlara dağıtılacaktır. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 
Sayın Ahmet Şevket Bohça?.. Burada. 
Sayın Nuri Bayar, buradalar mı efendim?.. 

Yoklar. 
Sayın Dursun Akçaoğlu, buradalar mı efen

dim?.. Yoklar. 
Sayın Sabahattin Adalı, buradalar mı efen

dim?.. Yoklar. 
Sayın Muzaffer Şamiloğlu, buradalar mı?.. 

(«Burada» sesleri.) 
Sayın Neriman Ağaoğlu, buradalar mı?.. 

(«Yok» sesleri.) 
Sayın Feridun Cemal Erkin, buradalar mı?.. 

(«Burada» sesleri.) 
Şimdi seçime hangi seçim çevresinden başlı-

yacağımıza dair kur'a çekiyoruz : Çorum. 
Dilekçe Komisyonuna aday gösterilmiş olan 

Sadi Pehlivanoğlu arkadaşımız istinkâf etmiş
tir. Lütfen Adalet Partisinden ikinci bir ada
yın gösterilmesini rica edeceğim. 

A. P. MECLİS GRUPU BAŞKANI MUHİD-
DİN GÜVEN (İstanbul) — Mazhar Arıkan. 

BAŞKAN — Sadi Pehlivanoğlu arkadaşımı
zın yerine Mazhar Arıkan arkadaşımızı yazma
nızı rica edeceğim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Başka ko
misyonda galiba... 

BAŞKAN — Başlıyoruz efendim. 
(Çorum seçim- çevresi milletvekillerinden 

başlanılmak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

larımız lütfen istical buyursunlar... Oyunu kul
lanmamış arkadaşımız var mı?.. Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, İçtüzüğün 95 nci maddesine dair söz 
istediğine dair önergesi (Devam). 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
gündeme geçmiş bulunuyoruz. Sayın Sarıibra-
himoğlu arkadaşımız kendisine sataşıldığı hak
kında ısrar ediyor. Bir önerge göndermiş. Riya
set makamı sataşıldığı kanaatinde değildir. Bu 
vaziyette ısrar ettiklerine göre önergesini oku
tup oylarınıza sunacağım, ekseriyetin kararma 
göre muamele yapacağım. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündeme geçildiğinde İçtüzüğün 95 nci mad

desi gereğince söz verilmesini diliyorum. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Gece öğretimi yapayı Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tasa-. 
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kundan Geçici Komisyon ra
poru. (1/61) (S. Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gece 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun tasarısı gelmiştir. 
Bunun gündeme alınmasına dair önerge gel
miştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan 1 sıra sa

yılı «Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer perso
neline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı» 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından mü
teşekkil Karma Geçici Komisyon raporunun 
önemine binaen kırksekiz saati beklemeksizin 
gündeme alınmasını, öncelik ve ivedilikle gün
demdeki diğer işlere takdimen müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 20 . 12 . 1965 

Karma Komisyon Sözcüsü 
İhsan Ataöv 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bir 
sataşmaya mâruz kaldığını kabul edenler... 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Ekseriyet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Ekseriyetin olmadığı iddiası bir arkadaşın 
talebi ile olmaz. İçtüzük malûmdur, ona göre 
işlem yapılmıştır. 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın
lar. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi üzerinde mi? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergede diğer işlere takdimi 
istenmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmiştir. 
Bu sebeple bunu oylamıyorum. 

Tümü üzerinde buyurun Sayın Sarıibra
himoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, büyük bir dâvaya hal 
çaresi bulmaktan çok, hal çaresinin bulunmasını 
mümkün kılacak bir ışık tutmakta bulunan tasa
rıyı sevk ettiğinden dolayı Hükümeti tebrik ede
rim. Demek ki, birtakım tedbirler alınmak sure
tiyle yüksek öğrenimine devam etme şansından 
mahrum olmak durumunda bulunan Türk öğren
cileri, Türk çocukları bu imkâna kavuşturulabi
lecektir. Temennim; gece öğrenimini diğer üni
versitelere de, diğer fakültelere de Hükümetin, 
kanun tasarıları getirmek suretiyle teşmil etme
leri ve bu suretle öğrencilerin süratle yüksek 
öğrenimini mümkün kılmalarıdır. 

JLEN İŞLER 
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Muhterem arkadaşlarım, bunlar birer tedbir
dir. Ama kifayetli tedbir olduklarını iddia et
mek de mümkün değildir Zaruretlerin mubah 
kıldığı geçici tedbirler olması iktiza eder. Esa« 
alınması lâzımgelen tedbir, yeteri kadar üniver
site kurmaktır, eleman yetiştirmektir ve üniver
siteleri diğer Avrupa memleketlerinde, ileri mem
leketlerde olduğu gibi bir iki büyük merkezde 
değil, memleketin çeşitli bölgelerindeki büyük şe
hirlerimize, merkezlerimize dağıtmaktır. Bu yol
da yapılmış kanun teklifleri ve Hükümetin ha
zırlıkları olduğunu da öğrenmekteyiz. Hükümet
ten ve sayın milletvekillerinden istirhamım, hiç 
olmazsa bu dönem içinde memleketin muhtelif 
bölgelerine, ezcümle Diyarbakır, Adana, Konya. 
Eskişehir gibi büyük merkezlere mutlaka üniver
sitenin temelleri atılmalıdır ve bu yolda sarf edi
lecek gayret Büyük Meclisin memlekete yapaca
ğı hizmetlerin en büyüklerinden birisi olacaktır. 
Bu arada Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 
gece öğreniminde vakitlerini Türk öğrencilerine 
vermeyi kabul eden, bu fedakârlığı kabullenen 
öğrenim üyelerine de bu kürsüden teşekkür et
mek isterim. İnşallah bu hayırlı bir örnek olur, 
diğer fakülte öğrenim üyeleri de bu güzel örneğe 
katılmakta geç kalmazlar Hürmetlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş 
larım, Meclis huzuruna getirilen tasarı hakika 
ten yerindedir, faydalıdır, takdir etmek lâzım
dır. Ancak bunu sadece, liseyi bitirmiş, üniversi
tede yer bulamamış öğrencilerin meselesini hal 
için getirilmiş bir tasarı olarak görmemek lâzım
dır. Mesele bundan şümullüdür. Vatandaş liseyi 
bitirdikten sonra üniversiteye devam etme im
kânını bulamamış olabilir. Hayata atılmıştır, 
aradan zaman da geçmiştir, fakat gayretlidir, ge
ce (üniversite tahsili yapmak istiyor, önümüzde 
halli gereken asıl önemli problem budur. Gece 
üniversite tahsili imkânı sağlanması, sadece lise
yi bitirip üniversitede yer bulamıyan gençlerin 
meselesini halletmek kadar, ondan daha mühim 
bir meseledir, önümüzdeki tasarının buna doğru 
bir adım olmasını temenni etmek isterim. 

Gece üniversitesi sadece bir şehirde değil, te
menni ederiz üniversitelerimizin bulunduğu her 
şehirde tatbik edilebilsin. Büyük bir yatırımdır 
bir üniversite. Kütüphanesi ile, lâboratuvarı ile, 
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öğretim üyeleri ile.. Bunlardan sadece gündüz 
değil, gece de faydalanmak lâzımdır. Hükümetin 
bunu ele alarak mümkün olduğu kadar süratle 
üniversitelerimizin bulunduğu her yerde gece 
üniversite tahsili imkânını sağlaması yerinde ola
caktır. Dünyanın birçok yerlerinde bu yapılmak
tadır ve dünyada belli başlı ileri gitmiş, dünya 
tarihinde rol oynamış birçok insanlar tahsilini 
hayata atıldıktan sonra gece üniversitelerine gi
derek bitirmiş insanlardır. Bunların kıymeti bil
hassa büyük olur. Liseyi bitirmiş, hayatı gör
müş, hayatta tahsilin önemini anlamış insan ge
ce ilâve gayretlerle eğer tahsilini bitirirse mem
leketine, milletine ve insanlığa daha da faydalı 
olur. 

Bu arada buna muvazi olarak yeni üniversi
teler açmak ihtiyacı aşikârdır. Yeni üniversite
ler kolay açılmaz. Gayet tabiî bu bir taraftan 
masraf işidir, öte taraftan eleman işidir. Bun
ları yetiştirmek lâzımdır. Ancak yeni açacağımız 
üniversiteyi en mükemmel üniversite olarak aça
cağız diye beklemek elimizde henüz o kadar iınv 
kân yoktur diye beklemek de doğru değildir. 
Dünyanın birçok üniversiteleri gayet mütevazi 
olarak açılmışlardır. Mütevazi olarak da başla
makta da fayda vardır. Bu şekilde memleketin 
muhtelif yerlerinde üniversitelere başlamak ye
rinde olur. Bu arada yapılmış birçok teklifler 
var. Geçen devre vardı, bu devre yenilenmiştir. 
Edirne'de, Adana'da, Konya'da, Eskişehir'de 
yapılan teklifler yakında huzurunuza gelecek
tir. Bunları bu gözle görmek yerinde olur. 

Yine bu üniversite tahsili imkânlarını artır
mak yolunda bir diğer teklif gereklidir. O da 
yalnız Devletin üniversiteleri değil, hususi üni
versiteler açabilme imkânıdır. Maalesef Anaya
sada, Kurucu Mecliste bu müzakere edilirken 
bunun üzerinde uzun uzadıya duruldu ve yük
sek tahsil devletindir tarzında bir madde ile 
buna imkân bırakılmadı. Ancak, o günden bu
güne hususi yüksek okullar açmak suretiyle bu 
âdeta Anayasa maddesinin kenarından önüne 
geçmek imkânları bulundu. Hususi yüksek okul 
açılır da, hususi üniversite neden açılmaz ?• Bu
nun da günü geldiği vakit üzerinde durmanın 
zaruri olduğuna inanıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, gene yüksek tahsil ba
his konusu iken, üniversite tahsili bahis konusu 
iken, üniversitelerimizde hiç olmazsa ders ki-
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taplarmın, hiç. olmazsa okutulan derslerin ki
taplarının sağlanması bir aarurettir. Tasavvur 
ediniz ki, hoca söyler, talebe not alır ve bütün 
vakti bununla geçer. Bu üniversite değildir, bu 
üniversite tahsili değildir. Bir üniversitede mut
laka okutulan dersin birkaç kitabı olacaktır. 
Gene üniversite tahsilinin tam randımanlı ola
bilmesi için mutlaka yabancı dil üzerinde de 
durmak lâzımdır. Bunun üzerinde Türkiye'nin 
elinde büyük imkân var. Türk Milleti yabancı 
dili gayet iyi ve kolay öğrenir. Elimizde bu im
kân varken çocuklarımız, üniversitede okuyan
lara yabancı dil öğretemiyorsak bunun kabaha
ti öğrenmiyenlerde değil, öğretemiyenlerdedir. 
Üniversiteler konuşulurken bunların ele alınma
sının yerinde olacağına inanıyorum. Bu gece 
üniversitelerinde çalışanlara ayrıca bir ücret 
ödenmesi tabiîdir. Bunun kabulünü elbette za
ruri görürüm. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, Hükümetin âcil tedbir olarak getir
diği kanundan dolayı kendilerine teşekkür et
meyi bir vazife bilirim. Her sene liseyi bitiren 
öğrenciler üniversiteye müracaat ederler ve 
Meclisin önüne kadar yürüyüşler yaparlar, bu 
sene bu yürüyüş yapılmadan yeni Hükümetin 
bu Gece Üniversite Kanununu getirmekle aldı
ğı tedbirden dolayı kendilerine hassaten teşek
kür ederim. 

Bilhassa Hükümetin, Hükümet Programın
daki üniversiteler görüşünün öncüsü olarak ge
tirdiği bu kanun; Hükümetin huzurumuza ge
tirdiği ve itimat oyu aldığı programını tatbik 
edeceği kanaatini bize bu kanunla vermiş bulu
nuyor. 

Ancak bu gece üniversitesi açma tedbirini 
yalnız öğrencileri yetiştirme bakımından önem
li olarak görmekteyim. Modern mânadaki bir 
üniversitenin üç vazifesi vardır : Araştırma, 
geliştirme ve yetiştirme. Şimdi bu kanun yal
nız yetiştirme vazifesini yapacaktır. Halihazır
da İstanbul ve Ankara üniversitelerini eğer di
ğer milletlerin dev üniversiteleriyle karşılaştı
racak olursak, Moskova Üniversitesi, İngiltere'
deki üniversitelerle karşılaştıracak olursak ra
kam bakımından Ankara ve İstanbul Üniversi
tesinin dev üniversiteleri mevcut itibariyle geç

tiğini görürüz. Binaenaleyh bu üniversitelerin 
artık daha fazla genişletilmesi değil, bölge üni
versitelerinin ve buna ait kanunların bir an ev
vel Meclise Hükümet tarafından getirilmesi ve 
bu bölge üniversiteleri kalkınmamız bakımın
dan önemli olduğundan Heyeti Umumiyeye su
nulması icabetmektedir. 

Onun için de evvelki teşriî devrede dört üni
versite kanunu Heyeti Umumiyeye kadar gel
mişti ve bu dört üniversitenin hazırlıkları da 
yapılmıştı ve bu bölgeler bilhassa Hükümete malî 
imkânlar da temin etmişti. Bu üniversiteler önü
müzdeki devrelerde liselerden çıkanların okuma 
ihtiyacını karşılıyacak ve aynı zamanda, Erzu
rum Üniversitesinde olduğu gibi araştırma ve 
geliştirme işinde hizmet etmiş olacaktır. Bilhas
sa plân noktasından elimizde bulunan ve mem
leketin ihtiyacı olan, bir rakam vereceğim. Tür
kiye'de elimizdeki plâna göre, beş bin ziraat 
mühendisine ihtiyacımız var. 1923 ten bugüne 
kadar Türkiye'de çıkan ziraat mühendisi mik
tarı 2 500 civarındadır. Yeni bölge üniversite
leri açılmadığı takdirde, Ziraat fakülteleri açıl
madığı takdirde plânın öngördüğü 5 bin mü
hendisi, teknik elemanı yetiştirme imkânı yok. 
Ve kaç asır sonra da böyle biz Türkiye'nin zi
raat mühendisi yetiştireceğini rakamlarla tes-
bit edemeyiz. Bunun için eğer memleketin plâ
nın öngördüğü şekilde kalkınmasını istiyorsak 
bu fakültelerin, bölge üniversitelerinin açıl
masını temenni ederken yeni kanunun memle
kete hayırlı olması temennisiyle hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
Muhterem arkadaşlar, bir temennim vardır. 

Bâzı arkadaşlarla henüz tanışmak imkânı olma
dığı için söz istiyen arkadaşların ad ve soyad
larını tekrar etmelerini rica ederim. Ad ve soyad-
lariyle birlikte söz istemelerini rica ederim, efen
dim. 

EEŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar, huzurunuza gelmiş bulunan Hü
kümet tasarısı hakikaten yıllardan beri bu Mec
lis kürsüsünde savunulan ve üniversiteye giremi-
yen çocuklarımızın derdine kısmi bir çare olabi
lecek, fakat esas itibariyle bir yeni istikameti 
gösterebilecek bir niteliktedir. Anayasamıza göre, 
üniversite açmak yalnız Devletin tekelindedir. 
Yine Anayasamıza göre vatandaşın eğitim ihti 
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yacmı karşılamak da Devletin üzerindeki bir 
ödevdir. Bütün bunlara rağmen, liseleri bitirip 
bütün gönülleri ile okumak istiyen gençlerimizin 
büyük bir kısmı son yıllarda üniversiteye gire
meme, okumak istediği halde, okumaktan mah
rum olma gibi acı, elîm bir vaziyetin karşısında 
kalmış bulunmaktadırlar. Bu gençlik üzerinde o 
kadar derin bir tesir icra etmiştir ki, toplantılar
dan gece meşaleler altında, sisler içinde, yağmur 
altında protesto bekleyişlerinden, nihayet kendi 
varlıklarını yakmaya kadar veren bir teşebbüse 
varmıştır. Bu hale hem üzülüyor, hem de 
iftihar ediyoruz. Çünkü gençlerimiz okumak isti
yorlar. 

Arkadaşlar, bu hâdise ilk patlak verdiği sı
rada, bu arkadaşınız bu kürsüden bir sözlü so
ru ile 1962 de, bir sözlü soru ile gece üniversi
teleri meselesini Yüksek ve Yüce Meclise getir
miş ve şunu ifade etmiştik, o zaman denmişti ki: 
«Biz bir fakir milletiz, çocuklarımızı okutmak 
istiyoruz, ımuazzam üniversite binalarımız var. 
bu binalardan 24 saat istifade etmemiz lâzım, o 
binaları âzami değeri ile kullanmamız lâzım. 
Hadi teknik bölümlerde bunu yapmak mümkün 
değildir. Lâboratuvar ister, tek tek çalışmak is
ter. Fakat teknik bölümlerin dışındaki bölüm
lerde de gece tedrisatı, gece öğrenimi yapıla
bilir. 

Arkadaşlar, maalesef şunu ifade etmek lâzım-
gelir ki, bu konuda hükümetlerin de hareket sa
haları ımahduttur. Çünkü, yine Anayasamıza gö
re, üniversiteler muhtardır. Muhtar üniversite
ler bu ihtiyaçları tam duymadıkça ve yetkili ku
rullarından geçirmedikçe getirilecek kanun tek
lifleri bir mânada üniversite muhtariyetine teca
vüz olur...» Buradan böylece ifade edilmişti. Ve 
biz de demişizdir ki, üniversite muhtardır, ama 
bu muhtariyetin bizi ve Türk vatandaşlarını ik
na edecek bir yolda kullanması lâzımdır, efkârı 
umumiyenin kontrolü altındadır. Bugün bu ka
nun tasarısının gerekçesinde de görüyoruz ki. 
şöyle denmektedir: «Bu alanda. Ankara Üniver
sitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Genel 
Kurulu ilk adımı atmış ve 1965 - 1966 öğretim 
yılı için bu fakülteye başvunmuş olan 15 bin öğ
renciden 800 kadarını dışarıda kalmaktan kur
tarmak amaciylc gece öğretimine geçme kararını 
almıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, Dil ve Tarih - Coğ

rafya Fakültesinin bu örnek kararının bütün di
ğer üniversitelere de ışık tutmasını ve bu fakir 
milletin parası ile yapılmış olan binaların Türk 
çocuklarının yetişmesi için 24 saat kullanılması
nın temini lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun aynı za
manda Beş Yıllık Plâna da uygundur. Çünkü 
Beş Yıllık Plân her derecede gece öğrenimine ait 
bir ibareyi ihtiva etmektedir. Yalnız Sayın öz-
oğul arkadaşımın da temas ettiği noktaya dokun
madan geçomiyeceğim. Bugün 5 Yıllık Plâna 
göre - ki, bu plân bizim millî ihtiyaçlarımızın 
bir envanteridir. - eldeki mevcut• istatistikler, el
deki mevcut ihtiyaçlar karşılıklı tesbit edilmiş 
ve bu plânın anahatları ortaya çıkmıştır. Tek
nik öğretime doğru tedrisatı yöneltmek lâzımdır. 
Yani bir genç, lise mezunu olduktan sonra üni
versitenin her hangi bir dalma, mühendis olmak 
istiyenin arkeolojiye, yahut teknik dalda çalış
mak istiyonin, doktor olmak istiyenin Edebiyat 
Fakültesine girmesi de ikinci derecede bir dert
tir, bir ıstıraptır. İnsanların muvaffak olmaları 
için kendi isteklerinin istikametinde gitmeleri lâ
zımdır. Bunun üstünde de milletin, millî istek
leri istikametine gitmeleri lâzımdır. 

Şimdi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
gece öğretimi yapılmakla tam bir ihtiyaç karşı
la nıınyaoaktır. Türkiye'nin teknik adama ih-
yacı vardır. Bundan sonra açılacak üniversite
lerin, çıkarılacak kanunların ve 'bütün tutum
ların bu yöne yönelmesi (lâzımdır. 

Nihayet bu vesile ile, kanunum tümü vesile
siyle şunu da arz etmek isterim ki, üniversite 
yetkililerinin beyanlarına göre, üniversiteye gi-
remiyen binlerce talebenin durumunun bir sebebi 
de merkezî hir büroda - ki 'bunun da vaktiyle 
burada mücadelesini yapmışızdır - üniversitelerin 
merkezî 'bir hüro kurmamalarından ileri gelmek
tedir. Yani bununla şunu kaydediyorum : Ünıi-
vorsitellerc ımüraoaıat eden gençlerimiz yurdun 
muhtelif bölgelerinde müracaat yapmaktadır-
lar. Fakat huni ar bir merkezde, bir dosyada top
lanmadığı için aylarca hu öğrenciler oradan 
o faya koşmaktadırlar. Üniversite yetkilileri de 
gerçekten ne kadar hoş yer olduğunu, ne kadar. 
'kişinin üniversiteyle- girdiğini 'bilmemektedir
ler. 

Arkadaşlarım, bu affedilecek bir kusur de
ğildir. Bu basit bir iştir. Kartoteksten anlıyan 
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lıer hangi bir kimsenin - ımütehassıs olmasına 
lüzum yoktur - lıer hangi bir kimsenin, yapacağı 
bir iştir. Bunu tcnkid etmiş olduğumuz halde 
'burada, elbette İd gazeteleri veya zabıtları yet
kililer okuyorlar. İki, üç yıl evvel de tenkid et
miş olduğumuz 'halde bu sene üniversite rektör
leri bundan şikâyet etmişlerdir. Binaenaleyh, 
Hükümetin, daha doğrusu muhtar üniversite
lerin bu noikitailara dikkatini çekeriz. Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi için bu kamun getiril
miştir, fakat yarın diğer bir fakülte için, Tek
nik* Üniversite için de bir kanun getirilecektir. 
Dalıa başka bir üniversite için de 'bir kanun ge
tirilecektir. Gönül arzu ederdi ki, - aeeliliği ben
deniz de kabul ediyorum, belki onun için düşü
nülmemiştir - bu İkamın gece öğrenimi yapan bü
tün üniversite mensuplarına verilecek paralar
dan ve ödeneklerden bahsolsun, işler kolay
laşsın. Her gelişte yeniden bir kanun, yeniden 
bir Karma 'Komisyon, yeniden müzakeresinden 
de kurtulmuş olurduk. 

Kanunum memlekete hayırlı olmasını candan 
dilerim. 

'Saygılarımla;. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem 'arkadaşlar; 

Son yıllarda bütün vatandaşları müteessir 
eden ve umumi efkârın dikkatini çeken, âdeta 
'mevsim rüzgârdan hareketine benzeyen bir du
rum Türkiye'de cereyan edegelmiştir ve bu ko
nuda Hükümetin ve muhtar üniversitenin seyir
ci kalması, şahsan ifade edeyim ki, kabul edile
cek bir keyfiyet değildir. Durumu nihayet Muh
terem Heyete getirmek maiksadiyle bir sözlü so
ru mevzuu yaptım ve bu bugünikü gündemde de 
vardır. Benim anlayışıma göre, muhtar bir mü
essese mesuliyeti artmış olan bir müessese demek
tir. Muhtar müessesenin sorumluluk hududu 
içeririne giren problemler karşısında sorumlu 
organların gerekli tedbirli eri kendi bünyeleri içe
risinde alırlar, ve kendi bünyeleri içerisinde 
alamıvaeakları tedbirleri de almak yetkisine sa-
Inbölan mercilere götürürler. Yoksa lıer yılda 
yüzlerce üniversite gencimiz âdeta bir talih oyu
nuna benzer şekilde hangi fakülteve girecekti *• 
belli değildir, devamlı heyecan içerisinde ana" baba 
öyle, hısım akraba öyle ve memlekette bu devam 
eder, gider. 

Arkadaşlarım, bu doğru bir 'hal dğildir. Bu 
tasarı esasen gerekçesinde de söylüyor, meseleyi 
radikal olarak halleden bir basarı dğildir. Ben
denizin görüşüne göre Millî Eğitim Bakanı Üni
versitelerarası Kurulun başıdır, Başkanıdır. 
üniversitelerarası Kurulun ilk toplantısının 
gündeminin birinci maddesi bu olmalıdır. Tür
kiye'de üniversiteye kaydolacak gençler müf
redat programlarında yapılacak tadillerle bi
rinci yıl dilediği fakülteye girebilmelidir. 

Kendim vazife başında iken' meccani okumak 
mecburiyetinde olan gençlerle konuşurdum. Tıp 
Fakültesine gitmiş, Orman Fakültesine gitmiş, 
Siyasal Bilgiler Fakültesine gelmiş. Birbiriyle 
tamamen ayrı mevzular. Ama genç lise mezu
nu malî imkânlarının yoksunluğu sebebiyUe yük
sek tahsil yapmak mecburiyetindedir. Üçünü de 
kazanırsa gönlünün istediğini seçebiliyor, ka
zanmazsa gidiyor, yüksek tahsil yapmış olmak 
için. Bu yüksek tahsil demek değildir. Bu 
boşluk 1961 yılında giderildi. Yüksek öğrenim 
ve Krediler Yurdu kuruldu, mecburi hizmete 
tabi olmadan muayyen esaslar içerisinde im
kândan yoksun olanlar, borçlanmak yolu ile; 

biledikleri yere malî imkân sahibi olarak gitmek 
yolunu açtılar ve fakat üniversitelerin fakül
teleri hâlâ kapalıdır. Birinci sınıflarda sadece 
nazari derslere yer vermek suretiyle olur. Ben
deniz fakültede okurken ilk günlerde dersleri 
koridordan takibettim, sıralarda yer yok, sı
nıfta yer yok, koridorda dinledim. Üç bin, beş 
bin gidebilir, takrirlerden takibeder, gayet cid
dî bir imtihan sonunda Türkiye'deki bütün 
gençler dilediği fakülteye girme imkânına sa-
hibolarak oranın dersleriyle artık ünsiyet pey
da eder. Üçüncü sınıfa geçen devam eder, geçe-
miyenin kaydı o fakülteden silinir, başka yere 
gider. 

Bu yol açılmadığı müddetçe bendiniz Tür
kiye'de lise mezunlarımızın memleket ihtiyaç
larını hesaba katarak kendi kabiliyetlerinin el 
verdiği sahalarda tahsil yapabilmelerinin müm
kün olacağı kanaatini taşımıyorum. 

Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanından has
saten rica ediyorum, üniversitelerin sorumlu or
ganlarını memleketin bu derdi ile başbaşa getir
mek durumundadır, llâııihayo bu devam ede
mez. Arzu etmediği bir tahsil devresinden geçmiş 
olan gencin cemiyet için çok faydalı olması 
mümkün değildir. Bu bakımdan yetiştikleri lise-
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ler itibariyle de yapılmakta olan imtihanların 
adaletsiz olduğu bir gerçektir. Liselerimizin öğ
renci yetiştirme imkânları her lisede eşit midir? 
Hayır arkadaşlar. Bu itibarla lise mezunu genç
lerimizin gerek yetiştikleri liselerin memleketi
mizin şartları içerisinde eşit imkânlara sahibol-
maması ve binnetice bir lisede çok iyi yetişme 
imkânına sahibolan bir gencin bir başkasında 
bu imkândan* mahrum olması keyfiyeti, diğer 
taraftan gönlünün istediği fakültede tahsilini 
yapabilmesi imkânının kendisine sağlanması, bu 
çeşit tedbirlerle halledilmek yerine birinci sınıf
ları nazari derslere inhisar ettirerek, tecrübî ve 
lâboratuvar meselelerini 2 nci sınıfa almak su
retiyle bütün fakülte ve yüksek okulların birin
ci sınıflarını gençlere açmakta isabet görürüm 
arkadaşlar. Bunu Millî Eğitim Bakanımızın Üni
versitelerarası Kurula bir gündem maddesi ola
rak götürmesini ve orada bu işi âriz ve âmik 
müzakere edip bir neticeye ulaştırmasını temen
ni etmekteyim. Kendileri bu yola giderler, ne
tice alırlar, almazlar bilmem ama bendeniz teş
riî hayatım boyunca şu dört yıl içinde bu dâva
nın peşini bırakacak arkadaşlardan değilim. 
Her yıl Teşrinisanide gençler tedirgin oluyor, 
giren girmiyen tedirgin oluyor, arkadaşlar. Bu
na göz yummak mümkün değildir arkadaşlar. 

Bu kanun tasarısı şayanı şükrandır ve Dil 
Fakültesi Öğrenim Kurulunu bu konuda tebrik 
etmek isterim. Ama demin bir arkadaşımızın 
dediği gibi Dil Fakültesinin branşları, dalları 
belki mahduttur. Halbuki bir başka dalda ye
tişecek, başka bir fakültenin tedrisatında yeti
şecek elemanlara bu memleketin ihtiyacı vardır 
ve oraya gidecek gençler de yine kendi arzula
rına rağmen buraya zorlanmış olacaktır. Ben 
Üniversitelerarası Kurulumuz, üniversite ve fa
kültenin sorumlu organlarının Türkiye'nin bu 
derdine akli bir çare bulmaları hususunda Millî 
Eğitim Bakanından ricada bulunmak istiyorum. 
Şu halde bu tasarıyı bir sıkışıklığı gidermeye 
matuf palyatif bir tedbir olarak telâkki etmek
teyim. Ve fakat Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesini bu mevzuda memle
ketin içinde bulunduğu büyük derde eğilmiş, 
mesuliyetini bihakkin idrak etmiş kişilerden 
mürekkep bir kurul olarak gördüğümü de bil
hassa belirtmek istiyorum. 

Bu konu da yalnız komisyon, muhterem ar-
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kadaşlar, ödenecek ücretlerde biraz semih dav
ranmış. Vakaa «Personel Kanununa kadar kısa 
bir devre için» diyorlar ama, ben Türkiye'nin 
malî kaynakları bakımından Muhterem Heyeti
nizin biraz mümsik davranmasının her yönde 
faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. Eğer 
maliye, hakikaten bu çeşit imkânları bir misli
ne yakın artırmalar vardır, tekabbül edebiliyor
sa itirazım olmaz. Ama benim bilebildiğim ölçü
de Türkiye'nin malî imkânlarının pek bize fe
rahlık içinde harcamalar da, dilediğimizi yap
mak imkânını, gönlümüz arzu etmesine rağmen, 
verebilecek kudrette gözükmemektedir. 

Huzurunuzdan ayrılırken Millî Eğitim Ba
kanımızın, memleketin istikbali bakımından, 
gönlünün istediği gibi bir üniversite ve fakülte
de okumayan çocuk, genç, muhterem arkadaş
lar cemiyet düzeni için ilerde faydalı olmaz. 
Lise hayatından itibaren bazan muayyen fakül
teye gitmeye göre hazırlanan gençler vardır. 
Hazırlanmıştır, birisi gitmiş muvaffak olmuştur 
öteki olamamıştır. Yüksek tahsili vardır. Ama 
hele hayatta o yüksek tahsilde muvaffak ola
mazsa artık o yüksek tahsilli gencimizin cemi
yetimiz için nafi bir unsur olmasını bekliyenler-
den olamam arkadaşlar. 

Millî Eğitim Bakanımızın bu derde ciddî 
olarak eğilmesini ve üniversite muhtariyetinin 
böyle bir dert karşısında Parlâmento ve Hükü
meti sükût etmesi mânasına gelecek bir muhta
riyet olduğunda zanneden bir arkadaşınız olma
dığımı ifade etmek isterim. Âcil bir ihtiyaca ce
vap vermekten öteye geçmiyen ve fakat sorum
lu kişilerin mevzu üzerinde eğildiğinin açık be
lirtisi olan bu tasarı dolayısiyle gerek üniver
sitenin sorumlu organlarına ve gerekse Millî 
Eğitim Bakanı ve Hükümete huzurunuzda te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğanoğlu. 

MAHMUT BOZDOĞANOĞLU (Adana) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; Hükümetin ge
tirmiş olduğu bu tasarı günün sıkışıklığını, bâ
zı gençlerimizin ıstıraplarını dindirmesi bakı
mından çok önemli ve çok teşekkür edilecek bir 
konudur. Evvelâ Hükümetimize bu derde par
mak bastığı için teşekkür ederim. Saniyen üni
versitede hayatını, gençliğini harcamış olup da 
bu meseleye gönül katmış bulunan öğretim üye
lerini de keza huzurunuzda tebrik ederim. 
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Arkadaşlar Türkiye'de yılların biriktirdiği 
meselelerden bir tanesi de eğitim meselesidir. 
Çok muhterem milletvekillerimizin eğitim me
selelerinde çok cömert davranışlarına şahidol-
dum. Bu bendeki ümidi kuvvetlendirdi. İnşal
lah Türkiye'mizin bundan sonra geleceğinde bu 
ıstıraplar dinecek ve Türk Milletinin çocukları 
istediği okullarda liyakati a, şerefle okumak im
kânını bulacaklardır. 

Aziz arkadaşlar, Çelikbaş arkadaşımızın çok 
önemli bir noktaya temas etmesinden dolayı 

1 içimde bir sevinç belirdi. Bir, iki hususu da ken
dim açıklamak zaruretini duydum. 

Bugün Türkiye'mizde lise tahsili yapan genç
lerimiz, arkadaşımızın da belirttiği gibi, eşit 
şartlar altında okuyamıyorlar. Ya öğretmen nok
sanlığı. ya 'bina noksanlığı veya müştemilât nok
sanlığı veyahut ders araç ve gereçleri noksanlığı 
vardır. Bu kabul edilmelidir. 

Sonra dikkat buyurunuz, liseyi bitiren ço
cuklarımızın ben falan fakülteye gideceğim, fi
lân okula gideceğim, diye içinde bir arzu varsa 
bile bugünkü sıkıcı, boğucu tutum karşısında 
kendi eğilimleri, kendi istidat ve kabiliyetleri is
tikametinde yükselme imkânını bulamamakta
dırlar. Bundan sonra bu kürsüye gelecek bu 
mevzudaki kanunların hepsi hakkında arkadaş
larımın çok ışık tutucu, öğretici, memleketin 
dertlerine parmak basıcı bir şekilde davranış 
göstereceklerine de şüphem yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'de nüfus artışına 
paralel olarak ekonomide bir gelişme olduğu, eği
timde bir gelişme olduğu bir vakıadır. Ancak, 
eğitimdeki gelişmeyi daha da ileriye götürmek 
için yapılan cabalar bence noksandır. Üniversi
telerin yanında birer fikir âbidesi olarak kuru
lan eğitim enstitüleri, Yüksek İslâm enstitüleri, 
Ticari ve İlimler akademileri, bugün üzüntü ile 
ifade edeyim ki, memleketin ihtiyaçlarını tam 
mânası ile karşılıyamamaktadır. Bu itibarla Gü
ney Doğu - Anadolu'nun ihtiyacını karşılıyacak 
bir Ticari İlimler Akademisinin Diyarbakır'da 
veya buna benzer büyük bir şehirde açılması 
şarttır. Adana gibi bir ticaret merkezinde açıl
ması şarttır. Doğu - Anadolu'nun büyücek bir 
şehrinde açılması şarttır. Keza eğitim enstitüleri
nin Adana gibi, Van gibi - meselâ Karadeniz'de 
Samsun vilâyetinde açılmıştır - Trabzon gibi bir 
şehirde yine açılması, öğretmenlerimizin de oku-
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ma ihtiyacını kameılıyacak ve ihtiyaçlarını tat
min edeceklerdir. Bunun için de Hükümetimizin 
ilgileneceğinden de zerrece şüphem yoktur. İn
şallah düşündüklerini çobucak kuvveden fiile çı
karırlar ve yıllardan beri çekilen ıstıraplara dur 
iemesini bilirler. 

Arkadaşlarım dikkatimi bir nokta çekiyor; 
geçen gün bir kitap okuyordum. Bizde araştırı
cılık için müracaat eden gençlerimizin, yüksel 
tahsil yapmış gençlerimizin sayısının çok az oldu
ğu dikkatimi çekti. Nedenlerini kendime göre 
düşündüm. Yüksek okullarımızda, üniversitele
rimizde öğretmenlik yapan, hocalık yapan, pro
fesörlük yapan insanların eline bugünkü şartlar 
muvacehesinde pek az para geçmektedir. Biz ho
calarımızı araştırmaya, öğrencilerimizi araştır
maya sevk edebilmek için, onların yarınından en
dişe duymamaları için, hiç olmazsa biraz millet
çe cömert davranmamızın lâzımgeldiğine kaaniim. 
Büyük Meclisin bu hususu da her halde çeşitli 
vesilelerle dikkate alacağını tahmin ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; bu kanun ile Sayın 
Çelikbaş'm çok güzel buluşlariyle tıpkı mevsim 
rüzgârları gibi her sene lise mezunu gençlerin 
bizzat kendilerini, ailelerini, üniversiteyi ve Hü
kümeti tedirgin eden bir meseleye hal yolu bu
lunmuş gibi olmak - ki bulunmuş demiyorum -
kaydı ile Hükümetin üniversiteye yardımcı ol
ması yolundaki gayreti ile bu kanun huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. 

•Karma Komisyonda arz ettim, Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi burada çok büyük bir 
fedakârlık yapmıştır. Kendilerine gönlümün bü
tün samimiyeti ile teşekkür ederim. Hele Sayın 
dekan «bizim bu kanun hazırlanırken gazetelere 
parayı çok seviyormuşuz gibi bir akis yapması 
bizi müteessir etmiştir, demiş; biz icabında pa
rasız da bu hizmeti seve seve göreceğiz» demesi 
benim gözlerimi yaşartmıştır. 

Bu kanunla şimdi üniversiteye girememiş 
olan 900 kadar genç bir ıstıraptan kurtulmuş 
olacak, ailelerini bir meseleden kurtarmış olacak
lardır. Gönül ister ki, daha ziyade teknik sahada 
teknik öğretim yapılan üniversiteler böyle bir 
fedakârlık yoluna girmiş olsunlar. İmkânları 
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müsaidolsa idi onların da gireceklerinden müp
hemiz yoktu. Fakat Birinci Beş Yıllık Plân bit
tiği zaman ihtiyacımız olan teknik eleman ne za
mana kadar, ne kadar yetiştirilecekti*'? Bu he
nüz belli değildir. Bu ihtiyaç karşısında kaldı
ğımız zaman da bugün, alamadığımız tedbirler 
o gün bizi zor duruma sokmuş olacaktır. 

Arkadaşlarımız bahsettiler, gençler kendi isti
datları istikametinde üniversitelere giremiyorlar, 
gayet doğrudur. Fakat, hangimiz kabiliyetlerimiz 
istikametinde bir tahsil yapmışızdır? Bizim mem-
leketimizin icabı budur. O günkü imkânlarımız j 
bizi nereye sevk ediyorsa, hangi tarafta bir tali- j 
sil imkânı buluyor isek o tarafa giriyoruz ve bu j 
böyle devam edip gidecek. Temenni edilir ki, ka- j 
biliyetleri istikametinde çocuklarımıza tahsil 
gösterecek bir seviyeye çıkmış olalım. 

Test meselesi memleketimiz için gerçekten 
üzerinde durulacak bir meseledir. Genç lisede klâ- j 
sik imtihan sistemiyle imtihana girer. Ama hiç j 
alışmadığı test usul iyi e üniversiteye girerken pu- j 
vanlama yapılır. Elbette ki, istidadı tam tesbit 
edilmemiş olur. Meselâ resime çok istidadı olan 
bir genç, tutulur Tarih Fakültesine Sevk edilir. | 
Elbette ki, onun orada muvaffakiyeti istidadı is
tikametinde değildir. Elbette ki, muvaffakiyeti 
de, istidadı nisbetindeki muvaffakiyet kadar ola- : 
mıyacaktır. j 

Kayıt işleri bence de çok sakat tutulmuştur. ' 
Daha esaslı kayıtlar, daha dikkatli kayıtlar yapı
lırsa, - ki bu mümkündür - gençler bu kadar fer-
yadetmiyeceklcrdir. Çünkü bir genç birkaç fakül
teye birden kaydedilmiş oluyor. Ondan sonra ; 
hangi fakülteye alınacağını bilinmediği için ya- ' 
zılmış olduğu fakültelerden kaydını sildirmiyor 
Ve bu hal uzun müddet devam ediyor, dersler de 
gayet tabiîdir ki, geç kalmış oluyor. j 

Üniversitede gece tedrisatı yapan muhterem 
hocalar elbette ki, büyük fedakârlık yapıyorlar, 
bu fedakârlıklarının tam karşılığını alabilmeli 
dirler. [ 

Geçen gün bir arkadaşımız, bilim bu kadar ! 

ucuz olmamalıdır, demişti. Çok isabetli bir görüş, 
bilim bu kadar ucuz olmamalıdır. İlmin öncüsü 
olan muhterem hocalara mesailerinin karşılıkları 
tam ödenirse, bundan sonra bu yolda açılacak 
üniversiteler de çoğalabilir. j 

Hürmetlerimle. i 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. '• 

ve muhterem arkadaşlarım; evvelâ memleket ihti-
HtLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 

yacına cevap vermek üzere hazırlanmış olan ka
nun teklifini getiren Hükümete teşekkür ederim. 

Yalnız bendeniz kısaca bir iki noktaya temas 
edeceğim. Her şeyden evvel üniversite; binalar
dan ibaret ve öğretmenlerden ibaret, profesör
lerden ibaret bir yer değildir. Bir zihniyet mese
lesidir. Binaenaleyh, diğer Avrupa memleketle
rinde olduğu gibi eğitim ve öğrenimin tam mâ-
nasiyle kıymetini kazandığı yerlerde olduğu gibi, 
basit binalarda dahi iyi bir zihniyetle tedrisat 
yapıldığı takdirde, bizde olduğu gibi hem de ho
caların ve binaların çok olduğu memleketlerde, 
geri kalmış memleketlerde, kültür bakımından 
geri olan yerlerde böyle gençler dışarıda kalmaz 
ve ıstırap duymazlar. 

Biz Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde sa
yın hocalara hürmetkar bir şekilde lisanımız ve 
hürmetimiz kendilerinin büyüklüğü karşısında 
daima sitayişkâr bir şekilde olmaktadır. Fakat 
memleketin gerçeklerine burada da dokunmak 
mecburiyetindeyiz. Dil - Tarih Fakültesinde ni
çin açılır da bir Hukuk Fakültesinde, Tıp Fa
kültesinde, teknik okullarda bu açılmaz? Dil -
Tarih Fakültesindeki sayın hocalarımız ancak öğ
retim mesaisi dışında bir iş bulamadıkları için 
- gerçek olarak ifade edeyim; bendeniz avukat 
ve öğretmenlik yapmış bir arkadaşınız olarak izah 
edeyim ki - onlar hem samimiyetten dolayı, hem 
de boş zamanlarını kıymetlendirmek için bu ko
nuda hassasiyet göstermişlerdir. Kendilerine te
şekkür ederim. 

Hepinizin huzurunda açıklıyalım ki, Erzu
rum'da Atatürk Üniversitesi kurulmuştur, öğre
tim üyesi bulunamamış, sayın profesörler gitme
miştir buralara. Fransa'nın muhtelif yerlerinde 
özellikle yüksek öğretim yapan müesseselerde in
celemeler yapmış bir arkadaşınız olarak hemen 
arz edeyim ki, üniversitelere doğru gidildiği müd
detçe, fakir olan ve geri kalmış olan Türkiye'
nin eğitim ve öğretim işi halledilemez. Her şey
den evvel illerde yüksek okullara doğru gitmek 
mecburiyetindeyiz ve oraya öğretim görevlisi 
vatansever, yetiştirilmiş, Avrupa'da veya başka 
yerde tahsil görmüş ve bu sahalarda kendi ken
disini yetiştirmiş, öğretim sahasında birer yetki 
olan. kişileri ilk zamanlarda buralarda vazife ver
mek suretiyle yetiştirmek ancak bu memleketin 
dertlerine deva olur kanısındayım. 
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Her ilde bir üniversite değil, her ilde mem
leketimizin ihtyaçlarına ve şartlarına göre birer 
yüksek okul açmak zorundayız. Bu okulların açıl-
mıasiyle, hem memleket çocukları istediği yüksek 
okullara gidebilirler, aynı şartları haizdir, hem 
de öğretmen bulunabilir. İsmi profesör olmasın. 
zaten diğer memleketlerde ilk mektep öğretmen
lerine de profesör denir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, aranızda profe
sör olan milletvekilleri arkadaşlarımız varsa ken
dilerine hitabetnıek isterim. Dış memleketlerde 

.profesörler, doktorasını vermiş, doçentlik kariye
rinden geçmiş olanlar çok azdır. Hepsi yüksek 
okullarda öğretim görevlisi olarak çalışırlar. Ve 
büyük randıman alırlar. Paris'in Sorbon'una gi
din, Nacy'e gidin. Grenob'le gidin, buralarda üni
versiteler değil yüksek okullar vardır ve yüksek 
okullarda öğretim görevlisi, yüksek öğretmenler 
ve profesörler vardır. Binaenaleyh, ben Hükü
metin buraya getirmiş olduğu bu kanun teklifin
den dolayı kendilerine şükranlarımı sunmakla 
beraber kıymetli komisyon üyelerine de teşekkür 
ederken bu işin daha şümullü bir şekilde ele alın
masını Hükümetten belkiyoruz. Bunun için de 
muhtelif yerlerde Kuzeyde, Güneyde, Sinop'ta, 
Şarkta yüksek okullara doğru gitmek tezini ele 
alıp benimsemek ve muayyen plânlar içerisin
de bunu yürütmek daha faydalı olur. Aksi tak
dirde bu iş sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gi
bi yüksek okulların ve fakültelerin bulunduğu 
yerlerde zamanlarını kıymetlendirmiyen profe
sörlerden gayri bir profesör bulamıyacağımızı 
burada açıkça izah ve ifade etmek isterim. 

Binaenaleyh, bendeniz bir teklifte bulunaca
ğım, aynı zamanda tümü üzerinde konuşmakla 
beraber, bir noktaya da temas edeceğim. Kanun 
teklifi muhterem komisyona tekrar havale edil
sin. Bu şekilde çalışmak istiyen yüksek okul ve 
üniversiteler varsa temasa geçilsin. Bu kanun 
teklifi kısa bir zamanda hazırlanarak tekrar 
buraya getirilsin ve bu buradan çıksın. Nasıl 
olsa ivedilikle görüşülecek bir meseledir, bu şü
mullü bir şekilde ve geniş bir kütleye cevap 
teşkil etsin. Bu hususta bir önerge takdim edi
yorum, bir. 

İkincisi bir noktaya daha temas edeceğim. 
O da: Hükümetin teklifinden ayrılan sayın ko
misyon üyelerinin, bu fakir milletin bütçesinin 
kaldıramıyacağı şekilde saatine 125 lira gibi bir 
para koymuş olmasına da bilhassa dokunmak is-

tiyceeğim arkadaşlarım. Biz her şeyden evvel 
Hükümet teklifinin aynen kabul edilmesi üzerin
de, tümü üzerinde konuşuyorum, Hükümet tek
lifini benimsemiş durumdayız. Komisyondaki bu
lunan arkadaşlarım hangi telâkki ve düşüncey
le koydular bilmiyorum. Ben o noktayı bu fakir 
millet için biraz fazla görüyorum. Fedakârlık 
her yönüyle ve her tarafiyle olur. Hem öğret
meni yapacaktır hem de milleti yapacaktır. O 
öğretmenler ve profesörler de bu milletin sine
sinden çıkmış olan arkadaşlarımızdır. Binaena
leyh, ben Hükümet teklifi üzerinde duruyorum, 
onun tümünün kabulü lehinde konuşuyorum ve 
teklifimi de Yüce Başkanlığa takdim ediyorum. 

Sözlerim bu kadar, hepinizi hürmetlerimle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon. («Söz istiyen var, 
Sayın Başkan» sesleri.) Komisyonun tekaddüm 
hakkı vardır, sayın arkadaşım, arz ederim. • 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Şimdiye kadar kişisel görüşlerini ifade eden 
değerli milletvekillerine Karma Komisyon adına 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Son konuşmayı yapan İşgüzar arkadaşım eğer 
bir takrirle kanunun komisyon tarafından ge
ri alınmasını istemek suretiyle yeni bir yola gir
meseydi diğer arkadaşlarımdan evvel söz almı-
yacaktım. Fakat anlıyorum ki, bir kısım husus
ları açıklamakta fayda vardır. 

Şimdi bu kanun Hükümetçe ele alınmadan 
evvel Türkiye'deki bütün üniversitelere ve onun 
fakültelerine Sayın Millî Eğitim Bakanının çe
şitli gezileri ve basma beyanları, çocukların 
okuyacak mektep bulamayıp da sokaklarda gez
diği bir sırada telkin edilmiştir. Bu telkinleri 
Türkiye'deki bütün fakülteler dinlemiş ancak 
kendi profesörler kurulunun kararı ile bu tel
kine Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
örğetim üyeleri talip olmuşlardır. Bu bakımdan 
sayın konuşan arkadaşlarım gibi, huzurunuzda 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin muhterem 
öğretim üyelerine teşekkürlerimi arz ederim. 

Üniversiteler Kanununa göre üniversiteleri
mizin muhtar oluşu, onlara bu yönde bir telkin 
yapmaya, komisyonun tasarıyı geri almak su
retiyle kendileriyle temasa geçmeye yetkileri 
yoktur. Memleketin gerçeklerini sayın üyeler gi-
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rebıJırım - buna göre 150 saat profesörler ders 
okutacaktır, 47 saat doçentler ders okutacak, 12 
saat okutmanlar, 43 saat uzmanlar, 48 saat 
asistanlar, 4 saat de öğretim görevlileri bu gece 
üniversitesinde ders okutacaktır. Şimdi niçin 
bir hukuk fakültesinde böyle bir yola gideme
yiz? Çünkü bir profesörün muayenehanesi var
dır, ticarethanesi vardır, istişare ücretinde dahi 
istişare için, bir saatlik istişare için alacağı pa
ra dahi gündüz mesai sarf edip, gece çalışacak 
olan bir sayın profesöre şurada vereceğimiz pa
radan çoktur. Aslında bu bir saat değildir. Çok 
iyi takdir edersiniz ki ; bir profesör, sınıfa gi
rip, bir saat lâf edip çıkan insan değildir. O, 
o bir saatlik dersi vermek için çeşitli hazırlık
lar, çalışmalar, etütler yapacaktır. Aslında bir 
saat değil, geniş bir zamanın neticesidir. Bu ba
kımdan ilmin değerini vermek mecburiyetinde
yiz. Bu, üniversite kariyerindeki bir insana Türk 
çocuğuna vereceği emeği, gündüzün yorgunlu
ğundan sonra gecenin ek dersi saatlerinde, geç 
saatlerde vereceği emeği aslında para ile karşı
laştırmak mümkün değildir. Evet memleketin 
gerçekleri de bu parayı ödemeye kâfi değildir. 
Ama bana söyliyebilir misiniz ki; bunun for
mülü vardır, sokaktaki çocukları üniversite ça
tısı altına alalım. Hayır arkadaşlar, işte muhtar 
üniversite, memleketin gerçekleri, memleketin 
çocukları sokakta iken, ancak ve ancak Hükü
metin tavsiyesine Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinin bir talebi ile karşılaşılmıştır. İşte gö
nülden talebeden bu insanlara Komisyonumuz 
eğer imkân bulsaydı 125 lira değil, 225 lira ver
mek suretiyle o cömert gönüllere gani gani mu
kabele etmek isterdi. 

bi, üniversitelerimizde ders okutan muhterem 
hocalarımız ve Anadolu'nun hücra köşelerindeki 
vatandaşlarımız da bilmektedirler. Eğer o fakül
telerde böyle bir talebe çeşni olsalardı Hüküme
tin çeşitli vesilelerle yapmış olduğu telkinlere 
cevap verirlerdi. 

İşte huzurunuza gelen kanun tasarısı Türki
ye'nin problemlerini halletmek için bir teşvik, 
bir örnek olması bakımından büyük bir değer 
taşımaktadır. Ancak, Sayın Profesör Fethi Çc-
likbaş'm teklifi bâzı fakültelerimizde tatbik ka
biliyeti bulabilir. Yalnız bu teklif dahi Millî 
Eğitim Bakanımızın götüreceği bir teklif değil
dir. Çünkü Sayın Profesör bilirler ki, 115 sayılı 
Kanunla Millî Eğitim Bakanının Üniversiteler
arası Kurulda Başkanlık etmesi kalkmış ve bu
nun yerine Üniversitelerarası Kurulda Baş
kanlığı sıra ile, münavebe ile üniversitelerin 
rektörleri üzerine almıştır. Bu bakımdan ora
ya ancak yine böyle bu fakültenin gece üniver
sitesinin açılışı sırasındaki Hükümetin takibetti-
ği prosedür içerisinde bir temennide, bir tav
siyede, bir telkinde bulunmak mümkündür. 
Zannederim ki, Sayın Millî Eğitim Bakanımız, bu 
meseleyi ele alacaklardır. 

Şimdi. Sayın Fethi Çelikbaş ve son konuşan 
İşgüzar arkadaşım, üniversite üyelerine Komis
yonumuzun tensibettiği paraların bu fakir mil
letin bütçesine uymıyacağını ve çok yüksek tu
tulduğunu bunların indirilmesinde fayda oldu
ğuna söylediler. Aziz arkadaşlar, bu konu ko
misyonumuzda çok uzun uzadıya görüşülmüştür. 
Sayın Özcan San arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin Dekanı as
la parayla bağlı bulunmadıklarını, hizmete ta-
libolduklarını, bunu bir öncülük şerefi karşılığı 
yapmaya niyetli bulunduklarını ifade ettiler. 

Ancak biz de Komisyon olarak şu karara var
dık : Maliye Bakanlığı bizim tcklifiomizc muha
liftir. Maliye Bakanlığının muhalefetine rağ
men size niyabeten komisyonumuz şu gerekçe 
ile bu neticeye varmıştır. Tetkik ettik ki, Tür
kiye üniversitelerinde yurt dışından gelmiş ho
calar ayda 6 - 7 saat ders okutur, beş bin lira pa
ra alırlar. Yine tetkik ettik ki, Atatürk Üniver
sitesinde, Trabzon Teknik Üniversitesinde öğre
tim üyelerine maaşlarının % 75 i nisbetinde 
tazminat verilir. Bu yüzde 75 tazminat bizim şu 
koyduğumuz paradan üstündür. Burada hoca
ları - ki, bütün ders dökümlerini, icabederse ve-

Sevgili arkadaşlarım, Kasım Gülek arkadaşı
mız dediler ki, bu gece üniversitelerine gidil
melidir. Evet, huzurunuzdaki kanun gece üni
versitelerinin besmelesidir. O prosüdürle geti
rilmiştir. Çok yerlerde üniversite açalım. Anka
ra, izmir ve İstanbul'da üniversiteleri toplamı-
yalım dediler. Hükümet programında bu ge
rekçeler vardır. Ama son arkadaşımın söyledi
ği gibi, her ilde bir üniversite lcğil, bölgevi üni
versiteler açılacaktır. Bunun için çalışmalar ya
pılmaktadır. Hükümet programı buna uygun
dur. Buna uygun teklif ve tasarılar Meclis ko
misyonlarında beklemektedir. Binaenaleyh, ora
ya doğru gidiyoruz. Biz şimdi bunun ışığını tut
tuk ; Hükümet ve Komisyonumuz bu ışığı tuttu. 
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Hükümetin getirdiği teklif de ilmin değerini 
yükselterek Komisyonumuz dedi ki; «Ey diğer 
üniversiteler, memleketin teknik elemanlara ih
tiyacı olduğunu bilen hocalar, işte size bir ışık 
gösteriyoruz, bunun karşılığı madde ise madde 
var, bunun karşılığı hizmet ise hizmet var, bu
nun karşılığı şeref ise şeref var, geliniz siz de 
bu yola giriniz, işte karşılığını biz veriyoruz, siz 
de harekete geçiniz.» dedik. Muhtar üniversite
ler ve onun fakülteleri elbette ki, bu yaranın 
üzerinde duracaktır. Cemiyetin baskısı, âmme
nin baskısı, vicdanların baskısı önünde onlar da 
elbette harekete geçecektir. Ama sayın arka
daşlarım, Komisyonumuz Hükümetin, Maliyenin, 
muhalefetine rağmen senelerdir, Sayın Fethi Çe-
likbaş'm Hükümet üyesi bulunduğu günlerde 
dahi sokaklarda böyle çocuklar geziyordu. Muh
terem değerli arkadaşlarımızın iktidar ettiği 
günlerde dahi sokaklarda böyle çocuklar gezi
yordu. İşte onlara artık bir son verelim. O za
man bu işler ele alınmamış... Reşit Ülker arkada
şımız bir sözlü soru önergesi vermiş ama sözlü 
soru zabıtların içerisinde kalmış. İşte gün gel
miş gören gözler, işiten kulaklar ve meselelere el 
basan iktidarlar huzurunuza bir teklif getirmiş
ler. İktidar ve muhalefet havası ortadan kalk
mış, bütün Meclis meseleye sahibolmuş. Hepimiz 
beraber olmuşuz, memleketin yararına elbirliği 
ile basıyoruz ve iktidarı temsil eden, çoğunluğu 

iktidara mensubolan bir komisyon kendi iktadarının 
muhalefetine rağmen, Türkiye'de ilim verenle
rin çok ucuza satılmadığını göstermek için mik
tarı yükseltmiş. Fakiri, fukarayı düşünen muh
terem arkadaşlarım da tavsiyelerde bulunurlar. 
Kabul ediyoruz, Büyük Meclis ne derse o olur. 
Fakat Komisyonunuz şunu der: Komisyonunuz, 
gündüz çalıştıktan sonra yorgunluğuna rağmen 
hazırlanıp aynı şartlarla gündüz verilen eğitim 
sisteminden asla bir milimetre geri olmamak üze
re gece üniversitesinde ders verecek olan bir 
profesörü çok ucuza mal etmeme kararındadır. 
Komisyonunuz diğer üniversitelere de içinde ya
ra duyan, memleketin gerçeklerini gören, diğer 
fakültelerin mensuplarına da «125 lira verebili
yoruz. Gelin, siz de bu yola giriniz, sokaklarda 
daha çocuk kalmışsa onları da alalım» der. Bu 
gerekçe ile huzurunuza gelinmiştir. Eğer muh
terem arkadaşlarımız bizden isterlerse arkadaş
larımıza bu konuda gayet geniş dokümanları
mızla daha geniş malûmat verebiliriz. 

Yalnız Komisyonunuz kanunun tümü üzerin
de sunu arz eder ki, aslında bu kanun çıktığı 
takdirde iki ay tatbik edilecektir. İki ay sonra, 
bir Marttan itibaren Personel Kanunu yürürlü
ğe girecek o zaman kadrosunun bir saate isabet 
ettiği miktar, gece tedrisatı yapan profesörlere 
mer'i nizam içerisinde verilecektir. 

«Niçin Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
bu açılıyor da, başlığı öyle konuluyor, diğer 
üniversiteler için isim zikretmeden hepsini bir
den çıkaralım.» dedi bir muhterem arkadaşımız. 
Talep Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden 
geldi de onun için çıkardık. İki ay sonra bir 
Marttan itibaren bütün fakülteler bu yola gir
dikleri takdirde Personel Kanununun kendi re
jimi içerisinde belki de saatine iki yüz lira isa
bet edecek bir sistem içerisinde bu dâvayı kö
künden halledeceğiz. Temennim, Büyük Mecli
sin temennisi, muhtar üniversitenin insaf ve iza
nı, sizlerin takdiri, bu kanunun kaderini tesbit 
edecektir. Hürmetler ederim efendim. (Soldan, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanunun 
tümü üzerinde şimdiye kadar 8 arkadaş konuş
muştur, Komisyon konuşmuştur. Komisyondan 
sonra bir arkadaşa daha söz vereceğim. Kifayet 
önergesi gelmiştir, kifayet önergesini oylayaca
ğım. Kabul edilmezse geriye kalan arkadaşlara 

! söz vereceğim. Şimdi sırada Kemal Palaoğlu ar
kadaşımız vardır. 

BEHİCE HATKO (Urfa) — İşçi Partisi adı
na kimse konuşmamıştır, söz istedik. 

BAŞKAN — Sırada olan arkadaşa söz veri
yoruz, İçtüzük itibariyle sırada olan arkadaşa 
söz vermek mecburiyeti vardır. 

Buyurun Palaoğlu. 
KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Saym Baş-

' kan, Millet Meclisinin saygı değer üyeleri, 
Ankara Üniversitesine bağlı Dil ve Tarih -

Coğrafya Fakültesinin Genel Kurulu, fakültele
rinde gece öğrenimi yapılmasını kararlaştır
mıştır. Fakültenin bu davranışını realist olduğu 
kadar da idealist bir hareket olarak kabul edi
yor ve bunun diğer üniversitelerimiz için güzel 
bir intisap örneği teşkil etmesini, yüreğimin bü
tün samimiyetimle diliyorum. 

Şimdi ben, bu millet kürsüsünden fakültele
rinin kapılarını gece öğrenimi için bu vatan ço
cuklarına çan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte-
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si profesörlerinin muhtar ,fakat aynı zamanda 
büyük ve müşfik ellerini görür gibi oluyor ve 
kendilerini derinden kutluyorum. 

Arkadaşlarım, konu fillıal bir kanun tasarısı 
halinde önümüzdedir. Tasarının kendi ölçüsü ve 
tabiatı içinde şüphesiz faydalı ve olumlu, fakat 
herhalde yurt gerçekleri muvacehesinde gayri
kâfi bir tedbir olacağını da söylemek isterim. 
Gayrikâfi dedim, zira Türkiye bugün bu ko
nuda ziyadesiyle hazin bir gerçekle karşı kar
şıyadır. Arkadaşlarımın da pek güzel ifade et
tikleri gibi, her yılın güz mevsiminde üniversi
te şehirlerimizde, özellikle istanbul'da ve An
kara'da binlerce lise mezunu genç bir fakül
te veya bir yüksek okula girebilmek, kısaca 
okuyabilmek, kişinin eğitim görme ve öğrenim 
yapma hakkından faydalanmak için, son de
rece manidar bir medeniyet savaşı veriyorlar 
ve meselâ burada gözlerimizin önünde, Ata
türk'ün Ankara'sında, fakültelerin kapıları 
binlerce vatan çocuğunun temiz ve aydınlık 
çehrelerine, geniş mânada, anlaşılması güç ve 
hazin bir tarzda kapanıyor. Bunu sadece mu
ayyen bir vakıa olarak değil, sadece talihsiz 
bir eğitim ve öğretim fenomeni olarak değil, 
aynı zamanda demokratik hayat tarzımızın 
kendi öz tabiatı ve esprisi içinde değerlendir
mek zorundayız. 

Sevgili arkadaşlarım, bugünün dünyasında 
modern ve çağdaş anlamda demokrasi artık bir 
siyasi hürriyetler manzumesi, bir siyasi hür
riyetler buketi olarak anlaşılamaz. Modern ve 
çağdaş demokratik anlayışın artık herhalde ve 
şüphesiz kabul edilir ki, ciddî bir sosyal muh
tevası vardır ve bu anlamda Türk Devleti de 
Anayasamıza göre millî, demokratik, lâik bir 
sosyal hukuk devletidir. Bu anlamsız, bu muh-
tevasız bir deyim değildir ve bunun derinliğin
de ve öz esprisi içinde herhalde cemiyet haya
tının her kesiminde yurttaşa fırsat eşitliği, im
kân eşitliği vermek fazileti ve ideali yatar. Bu
gün eğitimde ve öğrenimde Türk Devleti ola
rak, Türk Ulusu olarak ve yüce Türk Ulusu
nun yöneticileri olarak, Türk çocuklarına eği
timde ve öğrenimde fırsat ve imkân eşitliği ve
rebildiğimizi idida edemeyiz. Eğer öyle olsaydı 
her yılın güz mevsiminde bütün günahları oku
mak ve öğrenim yapmak ve eğitim görmek ar
zularından ibaret olan binlerce Türk çocuğu 
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Atatürk'ün Ankara'sının bulvarlarında çok ma
nidar ve çok hazin bir medeniyet savaşı ver
mezlerdi. Demek ki, biz sorumlular olarak, yö
neticiler olarak bu derde ciddî şekilde ve sü
ratle çare bulmak mevkiindeyiz. Şimdi önü
müzde bulunan ve kanunlaşmasını temenni et
tiğimiz, yürekten bütün samimiyetimizle diledi
ğimiz bu tasarı bu konu için olumlu, faydalı, 
fakat pek muvakkat, pek gayrikâfi bir tedbir 
hüviyetindedir. Bunun her şeyden önce, sözle
rimin başında da arz ettiğim gibi, öbür fakül
telere, öbür üniversitelere de kendi tabiatı ve 
ölçüsü içinde örnek olmasını temenni ediyorum. 
İş bu noktada ve bununla da herhalde bitmiye-
cektir. Asıl çare üniversiteleri ve onlara vücut 
veren fakülteleri yurdun birkaç muayyen mer
kezinde tekasüf ettirmek değil, bölge üniversi
teleri hüviyeti içinde bütün vatan sathına yay
mak olacaktır. Bu yönde, bu istikamette, bu gü
zel neticeyi almak için Meclis Başkanlığına su
nulmuş kanun teklifleri vardır ve sunulmak 
üzere bulunan kanun teklifleri de vardır. Bu 
arada yenilenen kanun tekliflerini, seve seve 
imza koyduğum ve savunmaya, hazırlandığım 
yenilenen kanun tekliflerini hatırlıyorum. He
nüz yaptığımız büyük bir dikkatle ve uzun sa
yılabilecek bir çalışmayla hazırladığımız ve 
Yüce Başkanlığa sunmak üzere bulunduğumuz 
bir kanun teklifinden de bahsetmek isterim. 
Üniversiteler, bölge üniversiteleri tabiatı ve 
karakteri içinde yurt sathına yayılmak ve Ada-
na'da, Eskişehir'de, Konya'da ve bizim kanun 
teklifini sunmak üzere bulunduğumuz Sivas'ta, 
vatan haritasının ortasında bir arslan pençesi 
heybetiyle görünen Sivas'ta da bir üniversite 
açılmalıdır. (Alkışlar.) 

Meselenin ancak böylesine yaygın, böylesine 
uzun vadeli ve geniş bir tabiat için çözümlene
bileceğini ve bu derde ancak bu yol ile ve uzun 
yıllar geçse de emin ve tedricî adımlar atılmak 
suretiyle çare bulunabileceğini kabul ediyo
rum. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 

önergesini okutuyorum. 
Başkanlığa 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 
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BAŞKAN — Kifayet önergesini okutmuş bu
lunuyorum. Kifayeti kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktanın tüzük 
icabı aydınlanması için tarafımdan izahat veril
mesine müsaadelerinizi riöa ederim. 

Kanunun tümü üzerinde konuşan arkadaşla
rımızın kâffesi şahısları adına konuşmuş, grup
ları adına konuşan arkadaşımız olmamıştır. 
Grup adına söz istiyen arkadaşımız da olmadı
ğına göre sıradan söz vermek Riyaset Divanının 
vazifesidir. Grup adına konuşmak istiyen bir ar
kadaşımız olursa, ya grup yetkilisi olmalıdır, ya
hut grup yetkilisi tarafından grup adına konuşa
cağına dair önergenin altında imzası bulunması 
icabeder. Böyle bir önerge de gelme'miştir. Bi
naenaleyh, grup adına söz vermek mümkün ol
madığına göre T.Î.P. nin konuşup konuşmıama-
smun ımevzuubahsolmıyaıciağmı arz ederim. Tüzü
ğümüz hıiikümüeri bunu âmirdir. 

Şimdi tasarının komisyona iadesi için bir 
önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesli Dil 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair kanun tasarısının ge
ce öğretimi yapacak bütün fakültelere şâmil ola
cak şekilde yeni baştan hazırlanmak üzere Ko
misyona ıhavaflesine karar verilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Çoruım Sinop 
Hasan Lâtif Sarıyüce Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, Komis
yon Sözcüsü vermiş olduğu cevapta 1 Mart 1966 
dan sonra gece öğretimi yapacak bütün üniver
sitelerde Personel Kanunu gereğince öğretim üc
reti verileceğine dair cevap vermiştir. Buna 
karşı önrgeniizin oylammasHida ısrar ediyor mu
sunuz? 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Hayır, ısrar 
etmiyorum. Geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 

ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline 
ek ücret verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi D İ ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyelerinden gece okutulan ders, yapılan 
seminer ve uygulamıaHarın beher saati için, pro
fesörlere 125 (yüz yirmiibeş), doçentlere 100 
(yüz),-öğretim yardımcılarından, öğretim gö
revlilerine 75 (yetmişbeş), okutman, uzman ve 
tercümecilerle asistanlara ıda 60 (altmış) ar lira 
fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite tazminatına halel -
getirmiyeceği gibi, bu görevleri dolayısiyle ala
cakları ücretleri hakkında da 7244 sayılı Kanu
nun 3 ndü ımadldesi (hiülkmü uygulanlmıaz. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında bir 
önerge gelmiiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Fedakârlığın ölçüsü yoktur, 
Sayın profesörlerin ücret arttırma istekleri de 

yok. Hissi sebeplerle Komisyon ders ücretlerin
de artırma yapmıştır. Maliye Bakanı teklife 
karşıdır. 

Hükümet teklifindeki saat ücretlerinin kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Sarıyüce. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Profesörlere verilecek ücretlerin Komisyon 
tarafından artırılmasına taraftar değilim. Orta
okul ve liselerde ders okutan öğretmenlere bugün 
saat başına ancak 10 lira ücret ödenmektedir. 
Bir profesöre gece öğretiminde beher saat için 
125 lira teklif edilmesi bütçemizin ve milletimi
zin 'imkânsızlığı ölçüsünde fazladır, yersizdir. 
Onun için 70 llilna lolan Hülkümet teklifinin ye
rinde olduğuna inanıyorum ve bu kanaatimi de 
bu şekilde 'belirtmeyi bir ödev 'sayıyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde 'başjkıa söz is-
tiyen?.. 

SADETTİN BİLGÎÇ ^İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarını, bu kanun tasarısı komisyon
da müzakere edilirken bendeniz de o komisyon
da Milletvekili sıfatiyle bulundum. Aynı mü
talâalar orada da arkadaşlarım tarafından serd 
edildi. Burada meselenin ehemmiyeti şudur : 
Zaten bu para iki ay içerisinde alınacaktır. 
Mart ayı başında Personel Kanunu tatbik edi
lecek olursa - ki geçici ikinci maddesi, 657 sa
yılı Personel Kanununun tatbiki halinde bu 
ödemelerin yapılamayacağının ve bu kanuna gö
re ödeme yapılacağını ortaya koymaktadır. 
Personel Kanununda kabul edilen esas Yüksek 
Meclisimizden geçmiştir, gece tedrisatı için ayrı 
kadro vermeyi gerektirmektedir. Gündüz tedri
sat yapan üniversite hocalarına değil, ayrıca 
kadro konulacak ve bu kadroya tâyinler yapıl
mak suretiyle bunlar bu tedrisatı yapacaklar
dır. Eğer kadroya müstakil tâyin yapılamazsa 
0 zaman o kadronun bir aylık ders saatine isa
bet eden miktarı kaç lira tutarsa o ders ücreti 
saat olarak, profesörlere verilecektir. Esasen 
Personel Kanununda profesörlerin aylığı 800 -
1 000 kabul edildiğine göre kat sayısı 5 olduğu 
takdirde 800 olduğu zaman dahi 4 000 lira üze
rinden, eğer 20 saat ders yapılıyorsa 200 lira, 
30 saat ders yapılıyorsa 150 lira otomatikman 
alacak demektir. Bunu biz üniversite profesör
lerine bir atifet olarak da vermemekteyiz, bir 
hizmet karşılığı olarak vereceğiz. Hizmet kar
şılığı verilirken, bir hizmetin ifası düşünülür
ken, bir profesörden ders ücretinde 25 lira, 
50 lira gibi, bir tasarruf etmek de Devletin 
kazanacağı hiçbir şey olacağını tahmin etmiyo
rum. 

Mesele işin bihakkın yürütülmesi ve üniver
site profesörlerinin, öğretim görevlilerinin, fa
külte mensuplarının bu işi seve seve ifa etmele
ri meselesidir. 

; Bu kanunun bütün fakültelere teşmil edile
memiş olmasmm sebebi de birçok fakültelerin 
bir gece tedrisatına lüzum görmemiş olmaları, 
sadece Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğre
tim üyelerinin bu konuyu benimsemiş olma

sından ileri gelmiştir. Bu kanunu burada çıka
rırız, ama üniversite öğretim üyelerinin hepsi, 
bu vazifeyi bir ders ücreti olmak suretiyle 
yapmak istemezlerse gene fakülte açılır, öğre
tim görevlisi bulamaz, profesör ve doçent bula
maz, tedrisat gene yapılamaz. Bu temayülün 
üniversiteden gelmesi lâzımgelirdi. Nitekim 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden gelmiş 
tir. Önümüzdeki ders yılı içinde de bu ihtiyaç 
kendisini hissettirecektir. İhtiyaç kendisini 
hissettireceğine göre fakültelere, bilhassa Fen 
Fakültesine, Teknik Üniversitelere bunun teş
mil edilebilmesi için bilhassa o sahadaki öğret
menlerin profesörlerin dışarda daha fazla iş 
bulabildiklerini veyahut hususi okullarda ted
risat yaptıklarını nazarı itibara alırsak, onları 
da bu sahaya çekebilmek için bu bir zarurettir. 
Ama zaten bir buçuk aylık bir tatbikat olacak
tır, 1,5 aylık tatbikatı olacak bir meselede 
bir müstahdemi Hükümetin getirmiş olduğu 
100 lira ücrettir, geceleri çalıştıracaksınız bu 
teklif kabul edilecek olursa ancak evine gitmek 
için dolmuş parasına otobüs parasına dril-i yet-
miyecektir. Memuru orda tutacaksınız . ayni 
şey olmıyacaktır. Azami sekiz saat ders vere
cektir, Hükümetin getirmiş olduğu tasarıyı ka
bul edecek olursak 756 lira tutacaktır, bunun 
150 lirası vergi olacaktır, 400 liraya bir öğretim 
üyesi, bir profesör gece, sabahleyin çalıştıktan 
sonra ve bütün gününü ve bir de ayrıca gece
sini buraya hasretme imkânını elde edemeyecek
tir. 

Bu bakımdan ben bütün konuşan arkadaş
ları dinledim, Komisyonun getirmiş < Iduğu 
şekli, metnin aynen muhafaza edilmesini rica 
ediyorum. Bu istikamette oylarınızı kullanırsa
nız neticenin çok iyi olacağı, zan ve kanaati içe
risindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, verilen izahata göre iki ay tatbik 
edilecek bir kanundur. Fakat, bir noktanın 
açıklanmasında fayda mütalâa etmekteyim. Ge
çici Komisyonda teklif görüşülürken, sadece 
Maliye Bakanlığı temsilcisinin muhalefette bu
lunduğu söyleniyor. Halbuki konuşulan mese
leyi dikkatle takibettim. Sadece malî imkân 
sebebiyle Hükümet tasarısındaki rakamlar 
yeralmış gözükmüyor. Bir de orta öğretim ku
rullarında ders okutan öğretmenler ile fakül-
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telerde ilâve ders okutacak profesörler arasın
daki teadül dikkate çarpıyor. Hükümet tasa
rısında dikkate alınmış olan bu teadül komis
yonda gözden ka ^ırılmışa benziyor. 

Bu durum kargısında bendeniz şunu öğren
mek istiyorum : Acaba Millî Eğitim Bakan
lığı Komisyonun tadiline katılıyor mu, katıl
mıyor mu? B u m öğrenerek vuzuha kavuşa
bileceğimiz kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 

— Muhterem arkadaşlarım, bu kanun vesilesiyle 
Yüce Parlâmentoda yer almış bulunan bütün 
partilerin bir noktada meseleye ittifakla eğilmiş 
olmalarını memnuniyetle görmekteyim. Bu me
sele, üniversite meselesi, • üniversiteye devam 
eden öğrencilerimiz memleketimizin gençliği me
selesinde bütün partilerin, partiler üstünde ve 
partiler dışında bir anlayış ile bu meseleyi ele 
almış olmalarıdır. Bence önemli olan husus bu
dur. Kanun metni üzerinde arkadaşlarımız de
ğerli fikirlerde bulundular. Ben şu kanaate var
dım ki, kanunun getirdiği yenilik, eğitim saha
mızda yeni bir adım olması bakımından önem
lidir \ e burada konuşan sözcü arkadaşlarımız 
hemfikirdirler. Yalnız ücret meselesinde bâzı 
fikirler ve ayrılıklar başgöstermiştir. Bence 
aslolan meseleyi ele alış şeklimizdir, tutumdur, 
ilk prensiptir. Biz ücret meselesini tâyin eder
ken, muhtelif öğretim kademelerinde ders ve
ren, muhtelif mahrumiyet bölgelerinde çalışan 
öğretmenlerimizin durumlarını da mütalâa et
mek, göz önünde bulundurmak ve bunlara kı
yasla bir karara varmak mecburiyetindeyiz. 
En âdilâne yol da budur. Tahmin ederim ki, Hü
kümet bu kanun tasarısını getirirken enine bo
yuna araştırma yapmıştır, meseleyi incelemiş
tir ve kanunda teklif edilen ücretleri muvafık 
bularak huzurunuza gelmiştir. Esasen arkadaş
larımızın ifade ettikleri gibi, bu kanun, ücretler 
bakımından önümüzdeki 1 Mart tarihine kadar 
uygulanacak ve ondan sonra, 657 sayılı Kanun 
hükümleri tatbik edilecektir. Buna göre, bu me
sele üzerinde fazla durmak bence önemli değil
dir. 

Yalnız şu hususu arz etmek isterim ki, orta 
dereceli okullarımızda ders veren öğretmenler 
10 lira gibi bir ücretle bu vazifelerini ifa etmek
tedirler. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan 
.yüksek okullarda gerek mesai saatleri içinde, 

gerekse mesai saatleri dışında öğretim yapan 
öğretmenler 20 lira ücretle çalışmaktadırlar. 
Biz eşitlik ve hakkaniyet prensibine uyarak Hü
kümetin teklif ettiği bu 70 lira esasını kabul 
etmeliyiz, doğru yol budur. Esasen sayın pro
fesörler, sözcü ve diğer arkadaşlarımızın ifade 
ettiklerine göre, komisyonda parasız dahi bu 
işi ile alacaklarını ifade etmişlerdir. Bu şerefli 
ifadeden dolayı kendilerini takdirle anıyorum. 
Binaenaleyh diğer arkadaşlarımızın, bilhassa 
köylerde çalışan öğretmenlerin son derece mah
rumiyet bölgelerinde 100 lira gibi bir eğitim 
ödeneği ile bir ay vazife gördükleri bir zaman
da, üniversitede Marta kadar ders verecek olan 
öğretmenlerin saat ücretlerinin 70 liradan 125 
liraya çıkarılmasını tatminkâr bulmamaktayım. 

Bu sebeple Hükümet teklifinin aynen kabul 
edilmesini, bütün partili arkadaşlarımız nasıl 
bu meselede partiler üstü bir anlayış göstermiş-
lerse; bu hususta da aynı anlayışa varmalarını 
rica ve istirham ediyorum. Hükümet teklifinin 
aynen uygulanmasını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsünün el
bette tercihan söz alma hakkı vardır. Yalnız, 
madde üzerinde 3 arkadaşımız daha konuşmak 
istiyor. Acaba hepsi konuştuktan sonra mı ko
nuşmayı tercih edersiniz, yoksa hemen mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Şimdi konuşmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ IHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, bü
yük bir mesele, hepimizi üzer diye konuşmaya 
başladık, belmiş olan tasarı yaralara kısmen 
merhem olacaktır, iyi bir işarettir diye devam 
ve bu tasarıyı getiren Hükümete teşekkür ettik. 
Şimdi diyoruz ki, Hükümetin getirdiği miktarı 
kabul edelim, bu millet bunu önliyemez. Aziz ar
kadaşlarım... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ödiyemez de
ğil... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Canım misal, 
öyle konuşuldu, önliyemez veyahut da bütçe kal
dırmaz, hissî var, sanki lütuf dağıtılıyor. Yok 
öyle şey, öyle bir şey yok. Kimin parasını ki-
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me dağıtacağız? Ama bir şeyin karşılığını vermek 
mecburiyetindedir, Büyük Meclis. Hem dersiniz 
ki, fakültelerin hepsinde bunu açalım, bu yalnız 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde olmakla 
dava hallolmaz, hemde dersinizki 70 lira verelim. 
Gerekçemiz nedir? Orta tedrisat öğretmenleri şu
nu alır, ilkokul öğretmenleri bunu alır, yüksek o-
kul öğretmenleri bunu alır. Sayın arkadaşlarım, 
üniversite kariyerindeki insanlar, muhtar üniver-
istenin sureti katiyede icbar edemiyeceği üyeleri, 
gece vermeye gelip gelmeme hususunda muhtar 
olan insanlar; çıkardığımız kanunla bunları mut
laka fakülteye götürecek değilsiniz. Onlara fakül
teye gitmeniz için şöyle bir imkân tanıyorum ona 
diyeceksiniz. îstiyen gelecek, istemeyen gelmeye
cek. 

Sayın Dekan buradalar, para üzerinde dur
muyorum diyor. Ama bizim çıkaracağımız şey 
şudur: Sayın Dekan para üzerinde durmaz, ama 
ikincisi gün 150 saat ders verecek olan diğer 
profesör 70 lira için ben gündüz hazırlanayım, 
gündüz yorulayım, gece bir de orada ders vere
yim, gitmiyorum derse ne yapacağız? Memle
kete hizmeti çok uzun zamandan beri bağırıyo
ruz. Ama o fakülte dekanlarını ve hocalarını bu 
hizmetin önüne getirebildik mi dört sene? Geti
remedik. Kanun çıkarmaya hakkımı •; var mı ge
tirmek için? Yok. Üniversite muhtar, kararları
nı kendisi veriyor. Biz ancak - başında da var -
bunu yapanlara tazminat veren bir kanun getir
dik. Tazminat Kanunu. Soruyorum arkadaşları
ma, geçen yıl Trabzon Teknik Üniversitesi ile 
Atatürk Üniversitesine öğretim üyesi bulamadı
ğımız günlerde bu Meclisten süratle bir kanun 
çıkardık. Ne dedik? Trabzon Teknik Üniversite
si ile Atatürk Üniversitesindeki ders veren öğ
retmen ve öğretim üyelerine ek olarak maaşları
nın % 75 i daha tazminat olarak verilir. Neden 
dedik bunları? Trabzona hoca gitmiyor da on
dan dedik. Neden dedik bunları? Erzuruma ho
ca gitmiyor da ondan dedik. O zaman vatan, mil
let yok mu idi? O zaman vazife aşkı yok mu idi? 
Demek ki bulamadık, memleketin gerçekleri
dir bu acıdır. Ama hepimiz bu acıyı vicdanları
mızda hissederiz de bir hoca kalkar Erzurum'da 
hoca yokmuş, ben burada niçin ötüyorum? Ora
da hoca bekliyen çocuklara yardıma gidiyorum 
derse; onun heykelini dikelim. Ama bu deneme

diğine göre biz mecburuz oraya insanlar nasıl 
giderse onu götürmeye. Hattâ ve hattâ tayyare 
biletini ayırtıracaksmız, derse yetişecek. Mecbu
ruz bunları yapmaya. Memleket gerçeklerini bir 
tarafa itmiyelim, aziz arkadaşlarım. Komisyon 
düşünerek bir kanun çıkarıyor ortaya. Tatbik 
cdilomiyecek yaralara merhem olamıyacak bir 
kanun çıkarıp rafta bırakmak mı istersiniz, yok-
se teşvik edecek, uzaktan iyi görünen ve herke
si ona doğru koşturan bir kanun çıkararak ya
ralara daha çabuk merhem mi bulmak istersi
niz?... Neden öğretmen okulu mezun1 arını asker
de maaşlariyle öğretmen olarak kullanıyoruz da, 
lise mezunlarını, aynı tahsil seviyesinde olduğu 
halde er yapıyoruz? Anayasa var,' neden eşitlik 
müessesesini burada aramıyoruz? Öğretmenli
ği teşvik edip, öğretmen okuluna daha çok ço
cuk gitmesi için bunu yapıyoruz. Aynı şey. O za
man niçin feryadetmiyoruz? Demek ki, bâzı 
olaylarda bâzı gerçeklerin üzerine eğilmek, bâ
zı hususiyetlere riayet ederek, ona değer vermek 
lâzım. Evet Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
hocaları bugün böyle diyorlar. Personel Kanunu
nu 1 Martta tatbik edemedik. Ne yapalım 
1 Marttan sonra?. İki ay için böyle diyorlar. 
1 Mart günü çocuklar, bizim fakültelerimiz ka
pandı biz geldik kapınıza, Meclis kapısına derse-
şimdi konuşan arkadaşlarımız o zaman bana ne 
diyecekler? Komisyon bunun niçin müdafaası
nı yapıp da bizi uyarmadın demiyecekler mi?. 

İşte sevgili arkadaşlarım, bu gerçek içerisin
de biz bu paraları çok az bulduk, gülünç bulduk, 
bir Türk profesörüne gündüz çalışıp da gece de 
mesai sarf edecek olan bir Türk hocasına 70 li
rayı az bulduk. Getirilen bir ecnebi profesörüne 
ayda 5 000 lira verirken kendi yetişmiş evlâdı
mıza bu parayı az bulduk. Çocuklarımıza bihak-
kin ilim verecek, kendisini tatmin edecek bir pa
ranın karşılığını çocuklarımıza ödiyecek bir in
sana bir danışma ücretinden de az bulduk. Onun 
içindir ki. biz iki ay olarak kabul ettik. Fakat Per
sonel Kanunu tatbik edilmediği takdirde bu ka
nun yürüyecek. Personel Kanunu tatbik edildi
ği takdirde Personel Kanununun bünyesi içeri
sinde bu mesele kökünden halledilecek. 

Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, para 
üzerinde durmıyalım aziz arkadaşlarım. Çocuk
lar her gün burada, müracaat yerinde bekliyor
lar, biran evvel şu kanunu çıkartınız diye. Biz 
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komisyonda Saym Dekandan rica ettik, bugün 
üniversitenin kapısında kayıt başlamıştır. Mec
lisimiz bunda taahhüt altına girmiştir, size 
niyabeten komisyonunuz Hükümetten geldiği 
için bu kanun çıkacaktır, bir gün gecikmesin, 
çocuklar bir gün geciktiği için irfanlarından, 
ilimlerinden, arkadaşlarından geriye kalıyorlar, 
ne olur derslerinize başlayın sayın hocalarımız 
dedik. Bugün kayıt başlamıştır, kanun çıkma
dan tedrisata başlanıyor. Hocaların bu büyük 
anlayışı karşısında, onlara götürülen komisyo
numuzun bu duygularını şimdi reddedip inkisa
ra uğratmıyalım ve diğer fakültelerde de bu yolu 
tutturmak istiyorsak memleketi tekniğine itmek si-
tiyorsak, bir mühendis profesörü, bir doktor profe
sörü, veyahut diğer ihtisas erbabından teknik 
bir profesörü tatmin edecek ve onun hiç ol
mazsa emeğini değerlendirecek bir parayı ver
mek mecburiyetindeyiz. Komisyonumuz bu ge
rekçe ile bunu yapmıştır. Komisyonumuzun 
teklifini kabul ediniz, eğer bir daha bu kapıla
rın önünde çocukların dolaşmasını istemiyorsa
nız, aziz arkadaşlarım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan sayın komis
yon sözcüsü mutlak suretle haklı olarak bugünkü 
komisyonun teklif etmiş olduğu ücretin profesör
lere çok.görülmemesi tezini savundular. Buna iş
tirak etmek mümkün değildir. Sayın profesörlere 
bu para belki de azdır. 125 lira yerine 150 lira ol
masını gönül ister. îster ama, biz bugün 1965 yı
lının son ayında bir kanun yapıyoruz. Bu kanun 
bir ihtiyacın, bir zaruretin tatmini zımnında ya
pılan bir kanundur. Binaenaleyh, bugünün içti
mai şartlarını da,bu fiat tesbitinde dahi olsa, 
nazarı itibare almak zorundayız. Benden evvel ko
şan arkadaşlarım ek ders alan lise ve orta okulda
ki öğretmenlerin almış olduğu on liradan bahset
tiler, ve doğrudur. Bunun yanında üniversite ho
calarının 125 lira alması hakikaten ilk bakışta bü
yük bir rakamdır. Biz mutlaka bu ücret tâyinin
de de bugünkü şartları göz önüne almaya mec
buruz. Yarın komisyonun vermiş olduğu bu tari
feye göre çıkartmış olduğumuz bu kanunu yarın 
okuyacak olan vatandaşlar bizim çok cömert hare
ket ettiğimizi tesbit edeceklerdir. Çok kıymetli ar
kadaşlarım, bizim millet namına cömertçe hareket 
etmeye hakkımız yoktur. Binaenleyh, hükümetin 

esas teklif etmiş olduğu kanundaki rakam gayet 
uygundur. Şu hale göre, komisyonun tayin etmiş 
olduğu rakam yerine sayın Hükümetin, Maarif 
Vekilinin ilk kanun maddesinde göstermiş olduğu 
ücretin kabul edilmesini arz ediyoruz. Hepinizi 
saygılarla, hürmetlerle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Haımdi Orihon. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, gerek- S<ait Bilgiç arkadaşımız, (iSol-
dan «Sadettin Bilgiç» sesleri)... Evet, çok eski
den tanırım, zaten, Sayın Sadettin Bilgiç ve ge
rekse sayın sözcü mevzuu çok yaydılar. Ve ileri 
'sürdükleri fikirlerin de bu kanunun mulıtevası 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Mesele nedir? Çocukla
rımızın, gençlerin ve Hükümetin feryadına üni
versitede bir kol müspet cevap veriyor. Diyor ki, 
biz bünyemize çocukları hiçbir karşılık isteme
den almak istiyoruz. Bu Yüksek Meclisin şükra
nına, takdirine mazlıar olmuştur. Cümlemiz işti
rak ediyoruz, bu profesör ailesini takdir ediyo
ruz. 

Şimdi sözcü arkadaşımız diyor ki, altıyüz kü
sur sayılı Personel Kanunu Marta kadar da, 
muvakkat bir hizmet tedvin ediyoruz, binaen-
aleylh ne lüzum vaır, bunun üzerine pek düşmi-
ydlim. O halde Martta ne yapacağız? Çıktı ka
nun katsayıyı dört, beş, üç kabul ettiniz. Bu 
Yüksek Meclisin bileceği iş. Ne olacak o zaman, 
bırakacak mı hocalar işi? Yok, çünkü başka öde
nek. Bitti... O halde yerimde değil bu teklif, bu 
söz yerinde değil. 

ikincisi... 
A.P. SIRALARINDAN BİR MÎLLETVE-

KÎLÎ — Kanunu oku da öyle gel. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, haltiTtin sö
zünü kesmeyin. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Sevgili kar
deşim kanunu okudum. Bu sözleri vaktiyle biz 
çok gördük. Birbirimizi dinlersek dalha güzel me
seleleri hallederiz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
HAMDI ORHON (Devamla) — Şimdi di

yor ki, 70 lira yapıarsak, 60 lira korsak, profe
sörler hizmeti kabul etmezse ne olacak?.. Tenzih 
ederim profesörleri. Bu heyet, yani Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi mensupları milletin derdine 
deva olmak içki kendilerini orlt&ya koymuşlar
dır, para içlin değil. 
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Şimdi 125 lira korsak, profesör de derse ki, 
çok yorgunum yapaımıyacağıını. Ne yapacağız, 
artıracak mıyız?.. Yok 'böyle bir şey, böyle esbabı 
mucibe olmaz. 

Sonra ne diyorlar? «Efendim yabancı profe
sörlere beşbin llira onbin lira veriliyor. Mümkün, 
'Benden de Afrika'ya giden, benden de İran'a 
giden, benden Pakistan'a 'giden profesöre Afga
nistan ayda 5 000 - 6 000 lira veriyor, o ayrı bir 
iş. Bunumla hiç alâkası yok, mevzu ile alakası 
yoktur. 

Şimdi, 70 lira azdır, 125 lira çoktur. Hakika
ten bunun münakaşasını yapmak 'biraz zor. Ama 
'bir üniversitenin bir kolu fedakârlığı kalbul 
ediyor, arkadaşlar da burada hisleri bir tarafa 
'bırakarak Hükümetin teklifine iltihak edin di
yoruz. Az değildir 70 lira arkadaşlar. 

Şimdi bu nedir bilir misiniz? Profesörlerimizi 
tekrar tenzih 'ederim, 800 ilâ 1 600 liradır ay
da. Profesörlerimizin yorgunlukları para ile öl
çülmez, iştirak ederim; kanun derhal çıksın, iş
tirak ederim; durmasın, iştirak ederim. Komis
yona geri gitmesine katiyen gönlüm razı değil
dir. Ama Hükümet getiriyor teklifi; Hükümet 
muhalefet ediyor, Komisyonumuz kendi görüşüne 
göre hizmetin karşılığını kıymetlendirmek ar
zusu ile artırıyor. Bu olmaız, olmamalıdır. Ben 
hayret ediyorum... 'Tahsisat artırmak yolu tatlı 
bir yol değildir. Sonra profesörler bir şey iste
memişler, kalbul etmişler hattâ hiç para isteme
mişlerdir. Esasen bizim şükratn borcumuzun kay
nağı da para istemeyişleridir. Bunu gölgeleımi-
yelim. 

iHülkümetin teklifi yerindedir. Maliye Baka
nı arkadaşımız direnmiştir. Hükümetin tekli
findeki gerek 'muhterem profesörü erimize ve ge
rek idari servislerde hizmet alacak arkadaşlara. 
dekan, kâtip ve sairelere Hükümet teklifindeki 
ölçülerle bu meseleyi halledelim. Çocuklarımız da 
'biran evvel tedrisata kavuşmak bahtiyarlığına 
nail olsunlar. Saygılarımlla. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, şu kelimelerden bahsedilmeseydi söz 
almıyacaktım. Hissi sebeplerle Komisyon para 
tahsis etmiş, cömert hareket edilmiş ve bunun 
neticesi olarak da, misal gösteriliyor, ortaöğ
retimde on lira veriliyormuş saat başına, üniver
sitedeki ilmî kariyeri1 olan profesör arkadaşımı

zın yetmiş lira alması lâzım imiş, 125 liraya çı
karılmaması icabotmekte imiş... Bu şekilde mü
dafaalar yapıldı ve gerekçe olarak da konuşma
larda Hükümetin yetmiş lirası üzerinde titizlikle 
duruldu. Acaba şimdi Hükümete sorsak bu yet
miş lirayı tesbit ederken nasıl tesbit etti? Çık-
smlaır burada izah etsinller. Komisyon der ki, 
yalnız Maliye Sözcüsü muhalefet 'etti. Zabıtlar-
daki ifade budur. Demek ki, Maarif Bakanlığı 
ve diğer sözcüler, imzası olan sözcüler, Hükümet 
yetkilileri muhalefet etmemişler ve müspet kar
şılamışlardır. 

Şimdi arkadaşlar, hissî ve cömert kelimesini 
tahlil etmek lâzım. Cömert davranılması için bir 
Komisyonun, bir şahsın muadelet esasını aşarsa 
yani biraz 'evvel Personel Kanunundan bahsedildi. 
saat başına 200 liradan bahsedildi, eğer bu 200 
lira Meclisimizden geçmiş ve tatbik edilecek bir 
kanunda eğer 200 lirayı aşmış ballardı hakika
ten ben de buraya çılkıp diyecektim ki Meclis
ten geçen ve bugün elimizde olan bir kanunun, 
tatbik edilecek bir kanunu siz geçtiğinize göre 
hissî hareket ettiniz. Burada bir hissî hareket 
yok. cömertlik yok. Yalnız" benim kanaatime gö
re bir fikir mücadelesi var burada. Niçin ortao
kul öğretmeni 10 lira alıyor, ilkokul öğretmeni 
10 lira alıyor da üniversitede bulunan bir pro
fesör 70 lira alıyor. Hattâ o 125 liraya çıkarıl
dı, 200 lira olacaktır. Bunların hepsi 10 lira al
sın zihniyetini ve fikir mücadelesini tesbit etmiş 
bulunuyorum. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, eğer Hükümetin 70 
lirası 125 liraya çıkarıldı ise 200 lirayı aşmadı
ğına göre, yani Mart ayında tatbik edilecek 200 
lirayı aşmadığına göre cömert değildir bu komis
yon, hissî hareket etmemiştir. Ancak âcil bir ih
tiyacı karşılayıcı tedbir olarak getirmiştir ve bu 
komisyon da Meclisiniz adına toplanmış bu ka
rarı vermiştir. Ancak oylarınızla neticeye varı
lacaktır. Ve tekrar ediyorum, hissî değildir, cö
mert değildir. Ortaokul öğretmeninin on lira al
ması belki azdır, daha fazla verilmelidir, fakat 
ilkokul öğretmeninin ilkokul öğrencisine verece
ği bilginin, ortaokul öğretmeninin ortaokul öğ
rencisine vereceği bilginin üniversitede bir pro
fesörün üniversite öğrencisine verileceği bilgi
nin, ilmin çeşidolduğunu arkadaşlar burada ispat 
ederlerse ben de aynı fikre iltihak edeceğim. Ka
naatime göre hissî hareket edilmemiştir. 125 lira 
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uygundur. O yolda rey verilmesini ara ederini. 
Hürmetlerimle. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 

ATAÖV (Antalya) — Muhterem arkadaşlarım, 
konuyu ortaokuldaki fazla ders ücretleriyle mu
kayese etmek doğru değildir. Gece tedrisatı yap
tırıyorsunuz. Gece tedrisatına gündüz kürsüden 
inmiş bir profesör götüreceksiniz; bir öğretim 
görevlisi götüreceksiniz. Ben işin o tarafında de
ğilim. Yüksek Heyetinize arz ediyorum. Bir ge
ce üniversitesi bir yılda komisyonunuzun teklifi 
ile Türk Devletine iki milyon liraya mal oluyor. 
Çoksa lütfen buyurun bunlara fazla deyin. Dö
kümleri buradadır, teker teker okuyabilirim, sa
at. saat. Bu üniversite bir yılda maliyemize, büt
çemize iki milyon lira bir yük tahmil etmekte
dir. Çocukları... (C. H. P. sıralarından «iki ay 
için» sesleri).... iki ay için 350 bin lira beyefen
di. Yerinizde oturduğunuz yerden hesap yapma
dan lâf etmeyin. Teknik elemanlarla bunun hesa
bını yaptık ve huzurunuza öyle çıktık. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bir arkadaş çıktı, 
gayet güzel, burada bir edebî konuşma yaptı. 
Türk çocuğunun ilim, medeniyet arayan, Türk 
gencinin yüzüne üniversitenin kapıları simsiyah 
bir şekilde kapanıyor, dedi. işte o kapanan ka
pıları açmak için Büyük Meclis eğer bu gece 
üniversitesine iki milyonu çok görüyorsa ko
misyonunuz takdir* edeceğiniz şeye elbette ki 
razı. Fakat biz komisyon olarak orta öğretim
de tedrisat yapan öğretmenlerin ders ücretleri 
ile profesörlerin gece tedrisatını mukayese etme
ye taraftar değiliz. Hükümetin teklifinin şeklin
den de bahsetmek isterim. 

Millî Eğitim Bakanlığımız üniversite ile yap
tığı temastan sonra komisyonumuzun getirdiği 
teklif üzerinde hazırlandı. Bütün kanunlar gö
rüşülürken Maliyenin haleti ruhiyesini de bilir
siniz, Maliye Bakanlığı bunu yetmişe indirdi. 
Şimdi Maliye Bakanlığının yapmış olduğu tek
lif üzerine komisyonumuza konu geldi. Biz 
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitenin havası
nı alarak bu işin devamlı kılınması için bu yö
ne gittik. Ondan sonra Devlet Personel Daire
sini çağırdık komisyona. Devlet Personel Dai
resi bize dedi ki; üniversite hocaları için Hükü

metin getirmiş olduğu teklif gülünçtür, dedi. 
Tâbir budur arkadaşlar. Azdır, dedi, dünyada 
emsali yoktur, dedi. Bu şekilde bir ücretle gece 
üniversitesini devanı ettirmek, gece tedrisatı 
yapmak, hele bunu diğer fakültelere şâmil kıl
mak mümkün değildir, dedi. Devlet Personel 
Dairesinin fikrini komisyonda geniş geniş aldık. 
Arkadaşlarımızın, komisyona gelen milletvekil
lerinin konuşmalarım dinledik. Komisyon üye
lerinin teklifini öğrendik. Üniversite rektörü
müz, genel sekreteri, dekan ve müsteşarlar hep
siyle birlikte uzun çalışmalardan sonra olgun
laştırdık ve iki milyon liraya Türkiye'de gece 
üniversitesinin bir sene müddetle tedrisat yap
ma imkânlarını sağladık ve huzurunuza böyle 
bir kanun getirdik. Komisyon olarak kararımız
da ısrar ediyoruz ve bu karar eğer çıkarsa ge
ce üniversitesinin devamlı olacağına kaaniiz. 
Çıkmazsa bu işin yürümiyeceğine de kaaniiz. 
Çocuklar ümitleri kırılmış olarak kalacaklardır. 

Arkadaşlarımızdan birisi geldi, burada; 
«Ben tenzih ederim, profesör arkadaşları, şöy
ledir, böyledir» dediler. Biz bu kürsüden ne 
mektuplar dinledik 4 senede, ne nutuklar! Ama 
nutukla memleket meseleleri halledilmiyor. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Kimin görüşü bu? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, komis
yonun görüşü benimkisi. 

Bu itibarla üniversite hocalarını geceleyin 
tedrisat yapmaya zorlıyacak bir kuvvetimiz 
yoktur. Üniversite personelini, üniversite ha
demesini 60 liraya gece üniversiteye götürüp sa
bahleyin yeniden tedrisat yapacak çocuklara te
miz bir oda, havalandırılmış bir oda, güzel bir 
dershane hazırlatmak imkânına malik değiliz. 
Bütün gerçekler budur. Onun için ısrar ediyo
ruz. 100 liraya siz gece nasıl hademe tutarsınız, 
Altındağ'dan bir insanı 100 liraya nasıl Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinde saatler ve saat
lerce bekletir, gecenin saat 12 sine kadar oda 
temizletir, sabahleyin gelecek çocuklara temiz 
bir dersane hazırlatırsınız? Rica ederim, insaf 
ile kabul buyurun, mümkün müdür bu? (C. H. 
P. sıralarından «ek ödenek olur» sesleri) Ama 
bu iki ay için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 
Takdir Heyetinizindir. Komisyonunuz görüşün
de ısrar etmektedir. Eğer bu dâvayı halletmek 
istiyorsanız şu kanunu biran evvel çıkaralım. 

— 613 — 



M. Meclisi B : 25 20 . 12 . 1965 O : 1 

Şu anda dahi burada öldürdüğümüz saatler dı-
şarda bekliyen çocuklar için heyecanlı dakikalar
dır. İstirham ediyorum arkadaşlar, kanunu bi
ran evvel geçirtip Senatoya yetiştirelim ve ço
cuklarımızı bu hafta içinde sınıflarına yerleşti
relim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar birinci madde 
üzerinde 9 arkadaş konuşmuştur. İçtüzük gere
ğince komisyondan sonra bir arkadaşa daha söz 
vermek mecburiyetindeyim. Sırada bulunan Ali 
Rıza Çetiner'e söz veriyorum. Buyurun efendim. 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, burada bu maddenin 
görüşülmesinde bâzı arkadaşlarım komisyon 
sözcüsünün de işaret ettiği gibi, ilk, orta ve 
lise öğretmenlerine verilen ücretle mukayese 
etmeye kalkmışlardır ki, hakikaten bu yersiz 
bir mukayesedir. Gönül ister ki, bütün meslek 
mensupları hizmetlerinin karşılığında değer
lendirilsin. Ama, zannediyorum ki, burada mik
rofonu bu konuya eğmek ve meşgul etmek za
man almaktan başka bir şey değildir. 

Arkadaşlar, meselenin maddi yönü ile meş
gul olmaktayız. Halbuki gece ders saatinde 
dinıliyen öğrenciye öğretmenin ders verme zor
luğu üzerinde hiç durulmamaktadır. Zanne
dildiği kadar gece mesaisi yapmak kolay bir 
konu değildir. Gece mesaisini yapanlar bu
nu takdir ederler. Ankara Kolejinde ben de 
gece mesaisi yaptım. Cidden çok büyük zor
lukları vardır. Bilhassa öğretim yapmak ve 
hele ki, gece öğrenciye öğretmek daha zordur. 

Bu bakımdan verilen ücret zannedildiği ka
dar fazla değildir. Ücret yerinde konmuştur 
ve ücretin azaltılması doğru olmıyacaktır. Ge
lecek yarınlara bu yapılacak ücret indirilme
sinin tesir edeceği kanaatindeyim. Ücretin ol
duğu gibi kabul edilmesini arz ederim. 

Hürmetlerimle. . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, üç 
önerge gelmiştir kifayet hakkında okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 1 nci maddesi aydınlanmıştır. Ye

terlik kararma varılmasının oylanmasını arz ve 
talebederim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

I Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci madde hakkındaki, müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu kâfi derecede aydınlanmıştır. Kifa-

! yeti müzakere teklifimizin oylanmasını arz ederiz. 
I Bolu Zonguldak 
J Halil İbrahim Cop Cahit Karakaş 
I Zonguldak 

Kemal Doğan Sungun 

! BAŞKAN — Kifayeti oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi ilgilendiren iki tadil 
önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
I Fedakârlığın ölçüsü yoktur. Sayın profe

sörlerin ücret artırma istekleri de yok. Hissî 
j sebeplerle komisyon ders ücretlerinde artırma 
I yapmıştır. Maliye Bakanı teklife karşıdır. Hü

kümet tekliflerindeki saat ücretlerinin kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

I Trabzon 
Hamdi Orhon 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci madde

sinde yer alan kademelerde komisyon görüşün
den 25 er lira tenzil edilmek üzere, madde
nin kabulünü arz ederiz. 

Ankara İzmir 
Hasan Türkay Enver Turgut 

BAŞKAN — Şimdi en aykırı takriri bir kere 
daha okutuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılilıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, teklifi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... («Anla
şılmadı» sesleri.) Komisyon katılmıyor, Hükümet 
teklifini kabul edenler... Kabul etmiy enler lüt
fen işaret buyursun. Efendim, 41 redde karşı 

I 61 retle önerge kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 

ATAÖV (Antalya) — Filhal katılmıyoruz, öner
geyi ve maddeyi istiyoruz. 

BAŞKAN — Madde komisyona verilmiştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinin yaptığı gece öğ
retimi hizmetinden dolayı Dekana ayrıca 600 
(altıyüz), Fakülte Sekreterine 500 (beşyüz), 
Şeflere 450 (dörtyüzelli), memurlara 400 (dört-
yüz) ve hizmetlilere de 300 (üçyüz) er lira fazla 
çalışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sa
yısı (4) ü, memur sayısı (35) i ve hizmetli sa
yısı da (35) i geçemez. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde buyuru
nuz Sayın Kılıç; 

üzerinde durması hiç de doğru bir keyfiyet de
ğildir. Komisyon bu mesele üzerinde bu dere
ce ısrar etmemeli idi. Bu memlekette üçyüz, beş 
yüz metre yerin altında çalışan işçiler günde 
10 - 12 lira yevmiye almaktadırlar. Bu mem
lekette hademeler 200 - 250 lira ücret almakta
dırlar ve bu memlekette iş bekliyen insanlar 
vardır. Binaenaleyh, bu madde bununla ilgili
dir, bunun da artırılması doğru olamaz. Hükü
met teklifinin aynen kabul edilmesi yerinde 
olur ve hakkaniyet de bunu icabettirir. Hür
metlerimle (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 

ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Muhterem arkadaşlarım; 
Fahri Uğrasızoğlu arkadaşımız komisyonun bu 

•işten niçin ısrar ettiğine hayret etmişler. Ken
dilerine söyleyeyim, komisyon sözcüleri komis
yonun kararlarını savunan insanlardır. Komis
yon kararlarını savunmayıp Uğrasızoğlu arka
daşımız gibi üniversitedeki öğretim meselelerini 
amelelerle mukayese edecek olsak savunmayız 
o kadar fazla. Onu oluruna bırakırız ve hattâ 
ve hattâ buradan diğer meslek erbabına da bi
rer selâm çakarız. Biz o cinsinden değil, biz bir 
mesele halledelim diyoruz: Türkiye'de gece öğ
retimi yapmak üzere gece üniversiteleri
ne başlıyalım diyoruz. Gece üniversitelerin
de yüz liraya hademe tutabilecek misiniz? Üni
versitenin hademesini Anayasaya göre geceleyin 
orada çalıştırmak mecburiyetimiz olmadığına 
göre, gece orada bir hademe tutmak mecburi
yetindesiniz. 100 liraya Türkiye'de hangi ka
nunda hademe tutabilirsiniz? Hele gece... (Orta 
sıralardan «ek ödenek» sesleri) Gelmezlerse be
yefendi? Mecbur değil. Peki gelmezse ne ya
pacaksınız ? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen konuya 
^elin. Karşılıklı konuşmak yok. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan ; ben konunun içersindeyim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı tek
rar rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aşağıdaki 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkadaşla
rım, birinci madde ile ikinci madde arasında 
bir fark olmamış olsa idi söz almıyacaktım. 
Fakat birinci madde ile ikinci madde arasında 
bir münasebet vardır. Ve birinci madde ile 
ikinci madde arasında Hükümet teklifinde de 
bir münasebet vardır vo öyle tanzim edilmiştir. 
Madem ki, Yüksek Meclis birinci maddede Hü
kümet teklifinin görüşülmesini kabul etmiştir, 
eğer ikinci maddede Hükümetin teklifini naza
rı itibare almıyacak olursak o zaman bir hak
sızlık yapmış oluruz. Binaenaleyh, ben ikinci 
maddede de Hükümet teklifinin nazarı itibara 
alınarak birinci madde ile ikinci madde ara
sındaki tedahülü ve münasebeti ayarlamak ba
kımından fayda mütalâa ederim. Bir yanlış 
yola gidilmemesi için ikinci maddede de Hü
kümet teklifinde olduğu gibi ikinci maddenin 
nazarı itibara alınmasında kanunun esprisi ba
kımından da, gayesi bakımından da, şahısların 
yapmış olduğu hizmetin karşılığının değerlendi
rilmesi bakımından da fayda vardır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, 
MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bu 
madde ile diğer maddeyi birbirinden ayrı mü
talâa etmek doğru değildir. Ve bunlar esasen 
hazırlık safhasında yapılan inceleme ve araştır
maya göre düzenlenmiş olan maddelerdir. 

Burada Yüksek Meclisin şu veya bu ücret 
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müdahaleleri durdurursunuz, ben sözcü olarak 
konuşmak mecburiyetinde kalmam. 

.BAŞKAN — Görüyorsunuz hepinize rica edi
yorum efendim, karşılıklı konuşmamanızı. Lüt
fen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım; bu madde üniversitenin çocukların 
ders yapabileceği bir vasata hazırlanması ile il
gilidir. Oradaki personel vazife görmezse nasıl 
üniversitede ders yapabilirsiniz"? Geceleyin kimi 
yerinden alıp getirip de yüz liraya üniversi
te'de hizmet ettirebilirsiniz. Evet, tahdidedibniş 
personeldir. Kaç tane personel çalışacağı ora
da gösterilmiştir. Şimdi bu duruma göre, bunu 
bilhassa 1 nci madde ile beraber mütalâa etmek 
katiyen yerinde değildir. Bunu böyle kabul et
mek demek bu işi yapmamak demektir. Gece öğ
retiminin yapılmamasını istiyonler, gece öğreti
mine taraftar olnııyanlaty buna bütün müşkül
leri kanunla hazırlanmak isteyenler bu yola sa
panlar. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Hükümetlerin ge
tirdikleri şeyler burada mutlaka kabul edile
cek şeyler olaydı Yüksek Heyetinize lüzum kal
mazdı. Hükümetler vaz'ederdi, icraat yürürdü. 
Memleketin gerçeklerini Hükümet mutlaka bi
len insanlar değildir, daha iyi bilen Yüksek He
yetiniz vardır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım... 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Öyle ise ta

mam.. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi.. Sa

yın Başkanım, cevap vereceğim beni muahaze 
edeceksiniz. Lütfen arkadaşları ikaz edin. 

BAŞKAN — Ben de onlardan rica ediyorum, 
sual sormasınlar, sual soracaklarsa isimlerini yaz
sınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Devamla) — Şimdi muhterem arka
daşlarım, üniversite talebelerinin idari işleriyle 
meşgul olacak olan 4 şef, 35 memur ve 35 hiz
metliyi burada tesbit edilen 125 lira, 1.00 lira ki 
vergileri çıktıktan sonra 70 lira kalır bir ayda 
70 liraya Altındağ veyahut, Dikmenden bir in
sanı vasıtayla Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sine getiremezsiniz. Bırakın geceki onun meşak
katini, müşkülâtını yalnız onun vasıta parasına, 
dolmuş parasına yetmez. 70 lira ile bir hademe
yi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde bir ay 
müddetle gece çalıştıracak olan bir idare varsa 

çıksın burada söylesin. Katiyen mümkün değil
dir. Bu balamdan bu maddeyi birinci madde ile 
birlikte mütalâa etmiyelim. Eğer, çok görüyor
sak, bunun altından kalkılamıyacak ise - ki, be
nim iki milyon dediğim hesap içerisine bizim 
ikinci maddede dâhildir, biraz evvel söyledim 
- bu maddenin giderleri de dâhildir, - hattâ ve 
hattâ fakültenin gece yakacağı kömür parası, 
elektrik, su parası dâhildir. İki milyon lirayı 
eğer çok görüyorsanız bunu yüz liraya hademe 
çalıştıracağım diye iddia edenler bu gece üni
versitesini açamazlar, bu müesseseyi çalıştıra
mazlar, oraya personel bulamazlar. Hepinizi 
dikkatle uyarıyorum. Gelin, komisyonun tekli
fini kabul edin arkadaşlar. («Sual soracağız» 
sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; konuş
malar bittikten sonra 115 nci madde gereğince 
sual soracaklara söz vereceğim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim 
madde üzerinde sual soracağım. 

BAŞKAN — Konuşmalar bittikten sonra 
115 nci madde hükümlerine göre sual soracak
lara söz vereceğim. 

Yalnız bir noktayı arz etmek istiyorum tek
rar. Yeni arkadaşlarımızla henüz tamamiyle ta
nışmadığımız için, söz istedikleri zaman isimle
rini tekrar etmelerini rica etmiştik. Görüyorsu
nuz ki, her arkadaşa mümkün olduğu kadar 
hürmetle sayın arkadaşımız buyurun diyorum. 
Yoksa oturduğu yerden Başkan, Başkan diye 
seslenmek suretiyle bir hitabın Başkanlığa ya
pılması doğru olmaz. Bunun için lütfen Başkan
lığa biraz saygı gösterilmesini arz ederim. 

Sayın Uğrasızoğlu, lütfen, söz sırası sizindir. 
MEHMET FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben 
hiçbir zaman işçilerimizin durumuyla, öğretim 
üyelerimizin durumunu mukayese etmedim. Ne 
öğretim üyelerimize, bu memleketin çocukları 
olarak, bambaşka insanlar olarak mütalâa ede
rim, ne de işçilerimizi bu memleketin evlâtları 
olarak bambaşka insanlar olarak mütalâa ede
rim. Herkesin bir çalışma sahası vardır, bu sa
hada çalışır, değer ücreti ne ise onu alır. Benim 
üzerinde durmak istediğim mesele, birinci mad
dede kabul ettiğimiz esaslarla ikinci maddede 
kabul ettiğimiz esaslar arasında bir ilişki bulun-



M. Meclisi B : 25 20 . 12 . 1965 O : 1 

duğunu ifade etmektir. Binaenaleyh biz bu ikin
ci maddeyi komisyon teklifine göre kabul eder
sek yeniden bir haksızlık yapmış oluruz. Ben 
bu kanaatteyim ve huzurunuzda vicdanımın se
sini tekrar ediyorum. Ama bunu da aynen Hü
kümetin teklifi gibi kabul etmiş olursak bir 
araştırmaya, bir tetkika önem vermiş oluruz. 
Komisyon sözcüsü arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, Maliye Bakanı bu mesele üzerinde muay
yen görüşlerle gelmiştir ve izahlarda bulunmuş
tur. Elbette onun bir bildiği vardır. Bütçemizi 
zorlamak mümkün olmıyabilir, bunu takdir et
memiz lâzımdır. 

Sonra mühim bir mesele var : Bunu şu veya 
bu şekilde mütalâa etmekten ziyade bu memle
kette muhtacolduğumuz parayı lüzumlu yerler
de harcamak için, kalkınma sahasına harcamak 
için Yüce Meclisinizin hassasiyet göstereceğin
den emin bulunuyorum. Ben bu hususu belirt
mek için söyledim. Yoksa hiçbir şekilde birini 
küçük veya birini büyük veya hakir, veya üstün 
vasıfta görmüş olduğum için değil. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, kanunun tümü üzerinde görüşülür
ken, 1 nci maddenin aleyhinde olduğumu söyle
miştim. Yalnız bendeniz 2 nci madde üzerinde 
ve bilhassa ikinci maddenin lehinde konuşaca
ğım. Zira daha önceki görüşmeme esas olan her 
ne kadar Maliye Bakanı bunun aleyhinde ise de, 
ben memleketin gerçeklerine göre üniversite 
üzerinde durmuş ve üniversitede bulunan sayın 
hocalara gece yapacakları tedrisat için verile
cek olan saat ücretini sadece memleket gerçek
leriyle ve bir zihniyetle bağdaştıramadığım için 
çok bulmuştum ve aleyhinde görüşmüştüm. Yal
nız ikinci maddenin lehindeyim. Zira, aylık ola
rak bir dekana 600 lira, bir sekretere 500 lira, 
şeflere 400 - 450 lira verilmesini hele bütün ge
ce istirahatifii selbedecek olan ve devamlı ola
rak orada çalışacak olan müstahdeme 300 lira
yı çok görenlerden değilim. Biz esasında alt se
viyelerde bulunan işçileri, az maaş alan memur
ları ve hademelerin durumlarını göz önünde tut
mak suretiyle onların seviyelerini yükseltmek 
mecburiyetinde olan kimseleriz. Bu bakımdan 
bilhassa Komisyonun sayın üyelerinin esaslı bir 
noktaya temas ettiklerini ye 2 nci maddeyi bu 

zihniyet içinde getirdiklerini gördüm, sevindim, 
kendilerini tebrik ederim. Lehinde karar ver
mek azminde olduğumu da arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; gece üniversitesi şöy
le dursun, ben üniversitenin aleyhindeyim. Üni
versitenin aleyhindeyim, çünkü bilhassa yüksek 
okulların lehindeyim. Komisyonun sayın sözcü
sü üniversite üzerinde ısrarla durdular. Ben de 
üniversitenin aleyhinde ve yüksek okulların 
üzerinde ısrarla duruyorum. Memleketin yük
selmesi illerde açılacak yüksek okullara bağlı
dır. Aksi halde kendimizi aldatırız. Ankara, İs
tanbul ve İzmir gibi yüksek mekteplerin, fakül
telerin bulunduğu, öğretim üyelerinin inhisarı 
altında bulunan şehirlerin dışına tedrisatımızı, 
gençliğin tedrisatını çıkarmamıza imkân kal
maz. Bu bakımdan nerede olursa olsun ikinci 
maddenin tatbikatı faydalı olacaktır. Binaen
aleyh; ben ikinci maddenin lehindeyim. 

Üniversitenin aleyhindeyim, bugünkü zihni
yetle. Hepimiz biliyoruz, üniversite tahsili yap
tık, muhtelif vatandaşlarla, üniversite öğretim 
üyeleri ile temaslarımız vardır. Memleketin kal
kınmasını istiyorsak, muhterem arkadaşlarım 
yakında gelecek, bölge üniversitelerinin değil, 
bölge yüksek okullarının üzerine eğilelim. Bil
hassa bunların üzerine eğilmenizi istirham edi
yorum. Binaenaleyh, ben bugün ikinci madde
nin lehinde konuşuyorum, ikinci maddenin ka
bul edilmesini istirham ediyorum ve saygılarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarını; !bu iki maddeyi 
aynı bünyede gören sayın arkadaşlarıma katıla
madığımı ifade etmek isterim. Bu 2 maddenin 
'bünyesi arasında ciddî farklar mevcuttur. Bunu 
bir iki küçük misalle arz 'etmeme izninizi dilerim. 

Birinci madde öğretim görevlilerinin ders 
saatlerini tesbit eder bir maddedir. İkincisi 
ise görevli memurlarla Dekanın İDİr aylık eme
ğinin mahsulünü teslbit eden maddedir. İkinci 
maddenin Komisyon tarafından tadil edilen şek
line nazaran 'bir Dekan - fci o da profesördür -
her gece fakülteye gelecektir, tedrisatı mesuliyeti 
dâhiılinde kontrol ve idare edecektir, 600 lira 
alacaktır. Buna karşılık bir gecede iki saat ol
mak üzere haftada iki gece gelip dört saat ders 
•okutacak olan bir sayın profesör biraz evvel ka-
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bul ettiğiniz rayice nazaran ayda 1 120 lira ala
cak. Eğer Komisyonun teklifi kabul edilse idi 
ayda ikibin lira akacaktı. Binaenaleyh; bu M 
maddenin yazılışındaki 'benzerlikten yanılıp 
ikinci maddeyi de fâlhiş zamlar şeklinde telâkM 
ederek iade etmek hizmetti sektedar edebilir. 

İkinci maddede mevzuubahsedilen memurlar, 
şefler ve hususiyle odacılar son derece küçük 
maaşlarla çalışan ins'anüardır. Bunları gece ya
rılarına kadar falkültede tutmak mecburiyetin
deyiz. Hattâ hocalarımızın ve öğrenciler'imizin 
/müesseseyi terk ettikleri andan itibaren, daha bir 
müddet kalarak 'hizmetleri tamamlamaları lâzım-
gelir. Bu insanların nakil vasıtalarının dahi 
hesabadilmesi, kendilerine Hükümet teklifinde 
verilen ücretlerin son derece azlığını ifadeye kâ
fi gelecektir. Bu itibarla, zannediyorum ikinci 
maddede Komisyon teklifine uymak hizmetin' 
selâmeti bakımımdan hem lâzımdır, ayrıca fay
dalıdır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç. 
SADETTİN BlLGlÇ (İstanbul) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Buyurun 'Sayın 

Cemal Külâhlı. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, saatlerden beri 
münakaşa ettiğimiz mevzu bir gece üniversitesi
nin açılması mevzuludur. Ve bu arada ücret me
selelerine temas edildi. Ve birinci madde malûm 
olduğu şekilde biraz önce kabul edilmiş oddu. 
Ben bu madde üzerinde görüşmek isterdim. De
vamlı olarak parmak kaldırdığım halde nedense 
bir türlü söz alamadım. Bilâhara Başkanlık yani 
arkadaşlarımızı tanıyamıyoruz dediler. Bu bir 
mazeret değildir. Tanıyamadılarsa ismimi sora
bilirlerdi. Israrlı oü'aralk parmak kaldırdığım hal
de 1 nci madde üzerinde konuşamamış olmanın 
teessürü içindeyim. 

Şimdiye kadar bu gece üniversiteleri mevzuu 
daha önceki Hükümetler tarafından da halledi
lebilir ve üniversiteye girecek gençler sokaklar
da, meydanlarda sürünmekten ve süründürül-
ımekten kurtarılabilirdi. Şimdiye kadar ilim 
adamlarına değer verilmemiştir. Karadeniz Üni
versitesine ilim adamı gitımiyorsa, Erzurum'a 
gidecek ilim adamı yoksa bu hal memlekette ilim 
adamının olmayışındandır ve azlığmdandır. Ne
tice paraya dayanmaktadır. Bugün meselâ İs
tanbul'da 'bir gece üniyersitesi açtığınız takdir

de şu biraz evvel kabul etmiş olduğumuz ölçüler 
içinde üniversite hocası bulmaya iımkân yoktur. 
Ama meselâ İzmir'de 'açılan bir özel yüksek 
mühendislik okuluna Teknik Üniversiteden bir 
hoca gidebilmektedir. Hakikatleri görelim, 
hiç olmazsa Komisyonun bu ikinci maddesi üze
rimde mütalâamızı müsbet olarak beyan ede
lim, hiç olmazsa Dekanın hakkını verelim, sek
reterin 'hakkını verelim. 

Biraz evvel kabul etmiş olduğumuz ücret 
sistemine göre 70 lira kabul ettik bir profesöre 
verilecek ücreti, haftada ikişer saatten dört haf
tada 8 saatten ayda eline geçecek para, kesin
tisi nazara alınırsa 450 liradır. Hayal peşinde 
ikoşmıyahm. Eğer üniversitelerin kapasitesini 
mevcudu muhafaza etmek, mevcuft bimaüardan 
âzami istifadeyi artırmak yolunu düşünüyorsak, 
gece üniversiteleri yoliyle, hiç olmazsa dekanla
rına ve idarecilerine biraz maddi bakımdan im
kânlar tanıyalım ve onları tatmin yoluna gide
lim. Ücret n'e kadar çjdk olursa, onları ücret ba
kımından ne kadar tatmin edecek olursak mem
leketteki ilim adamının adedi artacak, hoca adedi 
artacaktır. O zaman açılacak bölge üniversite
li erine ve yüksek okullara gidecek öğretim üyele
rini bulmakta sıfcmitı çdkmiyeceğiz. Şimdiye ka
dar anlayış gösterilmediği için bu böyle olmuş
tur. Hiç olmazsa bundan sonra anlayış göste
relim. Hele her gün gecenin saat 12 sine kadar 
kalacak olan bir hademeye ayda yüz lira vere
lim diye bâzı arkadaşlar Hükümet teklifine işti
rak ettiler, hu arkadaşların bu isteklerini tees
süfle karşılarım. 

Netice olarak ikinci maddeyi, Komisyonumu
zun arzu ettiği ve teklif ettiği şekilde kabul ede
lim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birinci 
madde üzerinde konuşaımıyan Sayın Cemal Kü
lâhlı 'arkadaşımıza şunu hatırlatmak isterim. Ki
fayet önergesi kabul 'edildikten sonra başka bir 
arkadaşa söz veremezdim. Kendilerinin ismi de 
kifayet önergesinden sonra söz alanların arasın
da idi. Onun için konuşaımadılar. Bizim üzerin
de durduğumuz nokta ve ricamız, arkadaşları
mızın söz isterlerken isimlerini ve soyadlarını 
tekrar etmeleridir. Bunu kendilerinden rica et
mekteyiz. Mümkün olduğu kadar kendilerine 
soruyorum. Kendilerine 'söz veriyorum. 
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Bizim söylemek istediğimiz husus, Başkanlık 
makamına karşı, arkadaşların, «Başkan, Başkan» 
diye karşıdan hitalbetmemeleridir, bunu rica edi
yoruz. Bu makama hürmet ederseniz de sizlerin
dir, hürmet etmezseniz de sizlerindir. 

Şimdi işi arkadaşımız Komisyondan soru rica 
•etmişlerdir. '(Soldan, «söz istedik» sesleri) Efen
dim, kifayet önergesi gelmiştir, sekiz arkadaş 
da konuşmuştur. Kifayeti okutmak zaruretinde-
yim Tüzük icabı. Şimdi eğer söz istiyorsanız ki
fayeti okutacağım. Sorunuz varsa Komisyondan 
rica edeceğim, sorunuzu sorunuz. Lütfen Komis
yon Sözcüsü buyursun. 

HASAN ÖNDER (Ankara) — Neden söz 
vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Kifayet kabul edilmezse elbette 
vereceğim. Niçin acele buyuruyorsunuz? Bütün 
söz istiyenleri yazdık. 

Buyurun Sayın Kırca, sualinizi sorun. 
COŞKUN KIROA (istanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin-. 
TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Sayın 

Başkam, gerek Hükümetten ve gerekse Komisyon 
Sözcüsünden şu hususu öğrenmek istiyorum. 

'Bu tasarı hazırlaınırkeın, 'bir Hükümet teklifi 
olarak gelirken 'bir ön hazırlık yapılmadan doğ
rudan doğruya Komisyona mı gelmiştir? Yoksa, 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ilgilileriyle 
birlikte görüşülmüş ve bu listeler üzerinde mu
tabakata varılmış mıdır? Bu tasarının meselâ 
ikinci maddesinde Dekanın gece mesaisi yapaca
ğı, hizmetlilerin gece mesaisi yapacağı söyleni
yor. Böyle bir mutabakata eğer varılmadı ise, 
*bir dekanın sabah saat (normal mesai saatinden, 
akşam normal mesai saatine, ondan sonra gece 
mesai saatinden gece saat 12 ye kadar çalışma
sından elde edilecek randıman hesaplanmış mı
dır? 

Üçüncü sualim : Bunların muvafakati alınmış 
mıdır? Eğer (muvafakati alınmış i^e bu ücretler 
Üzerinde mutabakat var mıdır? Bir nevi pazar
lığa geçer gibi bir durumun, burada aırtırmanın 
yapılmasında Hükümet olarak -bir mahzur gö
rüyorlar mı, görmüyorlar mı? Bu hususları rica 
ediyorum. 

BAŞKAN '— Sayın Soyer, buyurun sualinizi 
sorun. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Efendim, müsaade eder
seniz cevap vereyim. 

Efendim, Komisyon olarak muttaili olduğum 
kısımlara cevap vereyim. Hükümet eğer 'benim 
cevap verdiğim yerlerde bizim Komisyon olarak 
çalışırken ve muttali olmadığımız hususlar var 
ise onları tamamlar. 

Bu tasan Komisyonumuza gelmeden önce el
bette ki Hükümet tarafından hazırlandı, ibunu 
Komisyon hazırlamadı. Nitekim Hükümetin bir 
hazırlığı var. Ancak üniversite ilgilileriyle 
Millî Eğitim Bakanlığı temas etti, Millî Eğitim 
Bsikanlığmm varmış olduğu prensipler üzerinde 
Maliye* Bakanlığı hemfikir olmadığı için sem 
kanunun Hükümet adına Meclise sevk edilişi 
Maliye Bakanlığının görüşüyle olmuştur. Yani 
fiyatlar konusnda üniversite ile bugünkü tasarı 
hem fikir değildir. 

2. Üniversitenin bir dekanının veya bir hiz
metlisinin gündüz akşama kadar çalışıp gecele
yin de mesai görmesinden tam randıman alına
cak mıdır diyor arkadaşımız. Tam randımanın 
alınması hususunda Türkiye'de bir gece üniver
sitesi açıp bunu tam randımanlı çalıştırmak yet
kilerimiz olmadığımız için bugünkü çocukları 
sokaktan kurtarmak üzere bu bir ışıktır Arka
daşımızın söylediği gibi bir imkândır. O imkân
dan faydalanılmaya çalışılıyor. Elbetteki bir 
hademe sabahtan akşama kadar, akşamdan da 
gece yarısına kadar çalışırsa gayet tabiî ondan 
beklenen randıman alınmaz. 

Sonra muvafakat konusuna gelince. Arka
daşlar, komisyonumuza geldikten sonra aynı 
istifhamlar içersinde kalan komisyonunuz, hem 
Hükümeti, hem Maliye Bakanlığını, hem Millî 
Eğitim Bakanlığını ve hem de Personel Dairesi
ni komisyona davet etti, yeniden orada mesele
yi görüşmüştü. Mutabakat yoktur. Her ne kadar 
bâzı arkadaşlarımız, üniversite hocalarının bir 
cemile olarak biz bunu bedavada yaparız de
melerine karşılık onun için biz buna vermeye
lim diyorlarsa da, yok böyle Türkiye'de bedava 
iş yapacak kimse. İstirham ederim, kim bu vazi
feyi sabahtan akşama kadar bedava çalışır da 
bir de lütfen gece gelip aynı şekilde bedava 
meşgul olur? Ben soruyorum arkadaşlarıma; 
içinizde 500 lira aylık almak suretiyle akşam 
saat 17,00 den gece 22,00 ye kadar, Cumartesi 
ve Pazar günleri hariç her gün çalışacak olan 
var mıdır? Yoktur. Onun için sualinizi daha 
iyi anlamanız noktasında misal veriyorum. 
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BAŞKAN —•-. Buyurun, Sayın Soyer. • 
r RUHİ SOYER (Niğde) •— Sayın Başkan, 
tabiî üniversite hocalarına ve personeline veri
lecek miktar için «fiyat» tâbiri kullanmanın 
doğru olmadığını takdir buyurursunuz. < 

Beıı ş u n o k t a üzerinde durmak istiyorum: 
İki milyonluk porteden bahsettiler sayın komis
yon sözcüsü. Acaba bu ikinci maddedeki, mik
tar iki. milyonluk porteye dâhil midir, değil 
midir? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İHSAN ATAÖV (Antalya).— Dahil. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Dâhil ise ne 
kadarı dâhildir? 

Üçüncü sualim ş u : Aynı personel gündüz 
yapmakta oldukları aynı hizmetler için ne ka
dar porteye çıkabilen bir miktar almaktadır? 
Yani aynı hizmetin yıllık olarak gündüz ya
pılan aynı hizmetin yıllık portesi bütçede ne 
tutmaktadır? Bunları rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) :— Şimdi muhterem arka
daşlarını; birinci sorunun cevabi' bu iki milyo
nun içerisine dâhildir. Ama ben bir komisyon 
sözcüsü olarak, üniversite muhtariyeti içerisin
de vazife gören bu personelin hali hazırda bu 
kadar müddet içerisinde ne aldığı hususunu 
şu anda cevaplandıracak durumda değilim. Sa
yın Dekan hurdalar, rica. ediyorum şimdi, bu 
ikinci maddeye şâmil olan fakültenizde çalışan 
insanların normal'zaman içerisinde almış olduğu 
paranın miktarı ile, bu kanuna göre almış oldu
ğu paranın miktarını lûtfensinler. Tahmin edi
yorum ki, Sayın Dekan da şimdi, şu anda bile
mezler. (0. H. P. si sıralarından «sonra» ses
leri) E., sonra olduğuna göre ben de ifade edi
yorum. 

BAŞKAN —' Bitti mi efendim ? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Hayır daha erva

hımı almadım. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 

ATAÖV (Devamla) Alınca vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın 

sözcü izahatları sırasında' bâzı beyanlarda bu
lundular. Ezcümle «yâ . bu • vazifeyi kabul et
mezlerse; ya bu vazifeyi, almazlarsa» dediler. 
Acaba öğretim üyeleri ve diğer personel veri
len vazifeyi kabul edip etmemekte, muhtar 

mı kalıyorlar, yoksa vazifeyi kabul edecekler 
m i ? - " . -- . ' ••"• • " 

İHSAN ATAÖV . (Devamla) — Efendim, 
öğretim üyeleri Millî Eğitim Bakanlığı ile bi
zim komisyonumuzun birinci maddesinin esas
larına göre ilk mutabakata vardılar. Hükü
metten gelen teklife komisyonda muttali oldu
lar. «Bu sene biz bu işin altına girdik, bunu 
yapacağız, ama önümüzdeki sene, öğretim üye
lerine bu işi götürmek mümkün değildir» der. 
Sayın B/ekan. önümüzdeki sene, ikinci' sınıf ço
cukları da sokakta kalırsa onun vebalini komis
yonunuz taşımıyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüee. 
HASAN LÂTİF SARI YÜCE (Çorum) — 

Gece öğretimi süresi kaç saat devam edecektir? 
Burada sayın komisyon sözcüsü «gece .yarıla
rına kadar» tâbirini kullandı. «Gece saat 12.00 
lere kadar» dediler. Bu müddet ne kadar ola
caktır? Kaçta başlıyarak, kaçta bitecektir? 

Gece zammının hakkaniyet ölçülerine- daya
nıp dayanmadığını da .öğrenmek isterim? 
Çünkü bunun çalışma . süresiyle ilgisi vardır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Gece saat 17.00 den saat 22.00 ye 
kadar tedrisata devam edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz, 
sualinizi sorunuz; 

-TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 
sözcünün izahatında bu" kanun iki aylık bir 
müddet için tatbik edilecek, iki ay sonra, bir 
Mart tarihinden itibaren 657 sayılı Kanun 
tatbik edilecek, diye izah ettiler. Biraz önce de 
Dekan'ın ve profeseörlerin «Bu sene için biz 
bu vazifeyi yürütürüz, ama gelecek sene bu
nu yürütmeyiz» diye beyanda bulunduklarını 
söylediler. Burada bir tezat vardır, bunu-öğr 
renmek istiyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Devamla) — Efendim, ikinci madde' 
biliyorsunuz, Personel Kanununa göre iki • ay 
sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü, 
bu kanuna göre hiç kimseye ek; ödenek ve-
rilmiyecektir. Arkadaşımız geçici ikinci mad
deyi okumuş olsalardı bana bu soruyu sor
mazlardı. Personel Kanunu Mart ayından iti
baren tatbik edilecek. Ama Mart ayında tat
bik edilecek diye bu yola gireriz, iki aylık 
hesabımızı yaparız, çocukları okula kaydede-
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riz, Bütçe 'Kanununun sonuna bir madde ek
leriz, işte «65T sayılı Kanun 1966 senesinin 
Mart veya. Ağustos ayında tatbik edilecektir 
diye bir madde ekleriz. Nitekim memurla
rın % 35 zammını da bu Meclisten öyle ge
çirdik, . Şayet Personel Kanunu bütün veci
beleri ile , 1 Mart ta tatbik edilmezse üniver-
isteyi kapıyaeak mıyız? işte onu düşünerek biz 
ileriye muzaf bir hesabın içerisinde bulunuyo
ruz. Tattbik edilmediği takdirde üniversite
nin kapanmaması için, (657 sayılı Kanun tat
bik edildiği takdirde ona göre, tatbik edil
mediği takdirde bu kanuna göre ödemeler de
vam eder) şeklini vaz'etmiş bulunuyoruz, 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sualimin 
cevabı bu değil. 

BAŞKAN — Sualine bu şekilde cevap veri
yorlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Esasen de
kan ve profesörlerin maddesini geçtik, şimdi di
ğerlerinin maddesindeyiz. 

BAŞKAN — Başka sual var mı efendim? 
Sayın Ataöv başka sual sormak istiyen kim

se yok... 

TURHAN BiLGİN (Erzurum) — Başka
nım, Bakandan sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsadc buyurun efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN ATAÖV 

(Devamla) —Sözcüden sualler bitsin, sonra 
Bakan cevap verir Turhan Bey, müsterih olun. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sual soran baş
ka arkadaş kalmamıştır, buyurun efendim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, beni görmediniz galiba. 

BAŞKAN — Görmedim efendim, soru mu? 
TURHAN BİLGİN (Devamla) — Sayın 

Başkan hitabımı size daima Başkanlığa yapıyo
rum. Başkanlık bana cevap verir. Burada size 
yaptığım hitabı, siz müsaade etmedikten sonra 
orada, Hitabet kürsüsünde bulunan sözcü kar-
şılıyamaz, bunu lütfen ikaz etmeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Yalnız, cevap vermek mevkiinde olan arkadaşı
mızı ben zorlıyamam, Cevabı bu kadarmış, bu
nunla iktifa edilmesi mecburiyetindeyiz. İllâ 
bunu cevaplandırmanız lâzımdır, dersek olmaz. 
Zira Tüzükte böyle bir madde yok. 

Yalnız şimdi, yeni sual soran diğer bir ar
kadaşımıza söz vereceğim. Buyurunuz Sayın 
Kemal Nebioğlu; 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
sözcünün açıklamasına göre geceleyin çalışma 
süresi asgari beş saat olacaktır. Diğer taraf
tan hademe arkadaşlar gece saat 12.00 e ka
dar çalışmak "mecburiyetindeler, temizliği ik- ; 
mal edebilmeleri için. Bunlara 'İş Kanununa 
göre fazla mesai ücretleri verilmesi iktiza et
miş olsaydı 7,5 saatlik bir ücrete tabi olurlar. 
Acaba bu arkadaşlarımız, bu görevliler normal 
mesai süresi içinde ve üstünde ne ücret alacak
lardır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Şimdi Sayın Başkan, komisyonu
muz ikinci maddeyi bu şekilde kaleme alırken 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği hususları ge
rekçe olarak kabul etmiştir, öğretim üyeleri 
saat 17.00 den 22 ye kadar iş görecekler; elbette 
ki, diğer hizmetlilere bilhassa odacılar, hade
meler temizliği 22 ye kadar mı, 23 e kadar niı 
bitirir, o değil. Onun içindir ki, 2 nci madde 
ile bu arkadaşlarımızın ücretini çoğaltmış bulu
nuyoruz. «Saat 12 lere kadar» deyişimizin sebebi 
de budur. Ve tahmin ederiz ki, Büyük Mec
lis de bunun üzerinde itiraz etmiyecektir. 2 nci 
maddeyi yükseltişimizin sebebi gerek idareciler, 
gerek hizmetli ve hademeler o beş saatlik mu
kayyet müddetin içerisinde mütalâa edilmi
yor. Onlar kendiliğinden işleri bitinceye ka
dar vazifelerine devam edeceklerdir. 

COŞKUN KIRSA (İstanbul) — Sual sora
cağım. 

BAŞKAN ~ Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Say m ko

misyon sözcüsü bu gece öğretimi hizmetini 
Anayasanın 117 nci maddesi gereğince görülen 
asli ve sürekli bir görev mi sanıyorlar ve 
böyle saydıkları takdirde Anayasanın 120 nci 
maddesi gereğince üniversitenin muayyen bir 
fakültesinin işleyişinin daimî bir unsuru mu 
sayıyorlar? Böyle telâkki etmiyor ise ve Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin öğretim üye
leri istedikleri takdirde gece öğretimine iştirak 
etmekte muhtar iseler, bu takdirde muayyen bir 
fakültenin muayyen öğretim üyelerinin key
fine tabi olarak ve sanki onlarla pazarlık 
yapmak halinde kanunun çıkartılmasını garip 
bulmamakta mıdırlar?. 
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Coşkun Kırca arkadaşımız bu konulara yakînen 
vâkıftırlar. Ve sormakta olduğu sorunun cevabı
nı da bizatihi bilmektedirler. Ama, bunları bizim 
ağzımızdan da duymak istemektedirler ve haklı
dırlar. Biz üniversite öğretim üyelerine kanunla 
gece tedrisatı yaptıramayacağımızın bir Anaya
sa icabı olduğunu biliyoruz. Üniversite öğretim 
üyeleri ancak ve ancak Hükümetin bir çağrısına 
uyarak bir gönül iştiyakı ve arzusiyle bu işi gö
receklerdir. Bu, ileride gece üniversiteleri ve Per
sonel Kanunu dolayısiyle kapatılacak olan büyük 
gediklere kadar Türk çocuklarının sokakta kal
mamalarını temin için, onlara ilmin kapısını aç
mak üzere karşılıklı anlaşmak suretiyle varılmış 
olan bir neticedir. Karşılıklı anlaşmak suretiyle 
varılan neticeyi de Hükümet olarak bir değerle 
kanunlaştırmak için ortaya getirilmiş bir tek 
liftir. 

BAŞKAN — Başka soru soran var mı efen
dim? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Efendim, ben 
sorduğum suallerin cevabını hâlâ alamadım. Bek 
liyoram. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, rica ederim. De
min de arz ettim, soruyu sordunuz, arkadaşımız 
icabeden cevabı mümkün olduğu kadar verdiler. 
Biz arkadaşımıza cevabı şöyle, şöyle vereceksiniz 
diye bir ikazda bulunamayız. İçtüzükte böyle bir 
hüküm yoktur. İllâ bu şekilde konuşun diyeme
yiz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Sayın Başkan şimdi bir senede bu 
üniversitenin personeline 1 764 000 Tl. para ve
rilecektir. Bu kanunun içerisinde bulunan per
sonele 1 milyon 764 bin lira para verilecektir. 

Diğer üniversitenin, fakültenin cari giderleri, 
kömürü elektriği, filân için de 25 bin lira; bu 
suretle 2 milyon lira ile bu iş bir sene müddetle 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde- gece öğ
retimi yapmak suretiyle neticelenecektir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sualim her hal
de anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Rica ederim, suale bu kadar ce
vap veriyorlar. («Hükümet söz istiyor» sesleri) 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Çok muhterem arkadaşlarım, 50 
günden beri Hükümette bulunuyoruz. Ben de 

Millî Eğitim Bakanı olarak bulunuyorum. 50 
günden beri her gün Bakanlığa 100 tane, 150 ta
ne öğrenci gelmekte ve beni ziyarete istekli bu
lunmaktadırlar. Bunları odama alıyorum, konu
şuyorum, dertleşiyorum ve imkânlar aramakta ol
duğumu söylüyorum, gönderiyorum. Ertesi gü
nü aynı ümitle geliyorlar ve bu 50 günden beri 
devam ediyor. Bu arada bu yavruları evvelâ bir 
öğretmen, sonra da bir vazifeli olarak yerleştir
mek gayreti içine giriyorum, üniversitelerle te
mas ediyorum; Bakanlığın emrindeki bulunan 
yüksek okulların kontenjanlarını artırmak sure
tiyle onların mühim bir kısmını okuma yuvası
na çağırma imkânını buluyorum ve böylece 
2 200 öğrenciyi üniversitelerimizin de geniş an
layışı sayesinde yerleştirmek mümkün oluyor. 

Bugün bir kanun teklifiyle huzurunuza gel
miş bulunuyoruz. Bu kanun teklifi 900 öğren
ciyi daha, böylece 3 000 den fazla bir miktar 
açıkta kalan öğrenciyi içeri sokmak, almak imkâ
nını verecek bir kanun teklifi olarak huzurunu
za gelmiş bulunuyor. 

İşte bu atmosfer içerisinde bu kanun hazır 
lanmıştır ve huzurvmuza getirilmiştir. Bunda 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin şüphesiz 
takdire değer bir anlayışı rol oynamıştır ve bizi 
teşvik etmiştir. Neticede bu kanun hazırlanırken 
- sualin birisi o idi bilhassa ona temas etmek için 
bu önsözleri söylemiş bulunuyorum - kanun ha 
zırlanırken üniversite Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi gece öğrenimi yapmaya hazır olduğu
nu bildirince Bakanlığımızla temasa geçmiş ve 
böylece bir teklif üzerinde düşünülmüş, çalışıl
mıştır. Bu teklifi Hükümet, diğer bakanlıkları
na sevk etmeden önce Maliye Bakanlığına sevk 
edilmiştir. Maliye Bakanlığı biliyorsunuz ücret
leri yüksek görmüştür ve netice itibariyle 70 li
rada karar kılınmıştır. Açık anlatmak için mese
lenin iyice anlaşılması için arz ediyorum, Ba
kanlığımız tabiî Hükümtin de malî imkânlarını 
nazarı itibara alarak 70 - 40 rakamı üzerinde 
mutabık olduğunu bildirmiştir. Komisyon tabiî
dir ki, 60 - 125 rakamı yerine, 40 - 70 rakamı 
arasındaki farkı tezekkür etmiş ve 60 - 125 raka
mının doğru olduğuna karar vermiştir. 

Bakanlığımız bu rakamlardan önce şunu dü
şünmektedir : 

Gece üniversitesi yapınak Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinin kendi serbest düşüncesi, an-

— 622 — 



M. Meclisi B : 25 20 . 12 . 1965 O : 1 

layışı içerisindedir. Bu vazifeyi yaparken bir 
ödeme yapılacaktır. Bu ödeme miktarları profe
sörleri tatmin edecek midir, etmiyecek midir! 
Gayet tabiî en mühim soru budur. Profesörleri 
tatmin edecek şekilde olursa bir öğretim yapı
labilir, olmazsa belki hoca bulmakta güçlük çe
kilebilir. Bu doğrudur. Nitekim para miktarının 
azlığı bâzı üniversitelerimizin sıkıntılı bir çalış
ma içinde bulunmalarını da icabettirmektedir, 
doğurmaktadır. Bir bakıma bu önlenebilir. Bu 
bir. 

İkinci bir nokta var ki, meselâ Atatürk Lise
sinde bir akşam lisesi vardır ve bu akşam lisesi 
diğer öğretmenler tarafından idare edilmekte, 
çalışmaktadırlar. Akşam lisesine öğretmen ol
mak serbestir. öğretmenler isterse gider, istemez
lerse gitmezler. Parasını kâfi bulurlarsa gider
ler, bulmazlarsa gitmezler. Bu takdirde bu da 
aynı statü olarak mütalâa edilebilir. Bu bakım
dan Hükümet olarak getirdiğimiz tasarı budur. 
Komisyonun değiştirmesinin gayet tabiîdir ki, 
mütalâası ve kararı Yüksek Meclise aittir. Be
nim arz edeceğim nokta ve meseleler bu kadar
dır, tasarının biran önce kabul edilmesini arzu 
ediyorum. Dışarıdaki öğrencilerin tereddütleri
ni önlemek anne ve babaların tereddütlerini gi
dermek bakımından arzu ediyorum. Hürmetleri
mi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her ne 
kadar kifayet takriri gelmişse de Hükümetten 
sonra sırada bulunan bir arkadaşa daha söz ver
mek Tüzüğümüzün icabı bulunduğundan sırada 
bulunan Hasan Türkay arkadaşımıza söz veri
yorum efendim. Hasan Türkay buradalar mı 
efendim? Buradalar buyurun. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, gençliğimizin üni
versitelere devam etmesi için Hükümetimiz tara
fından hazırlanan kanuna karşı muhterem Hü
kümete teşekkürlerimizi arz ederim. 

Muhakkak ki, memleketimizde muhtelif mes
lek kollarında taban ve tavan ücretleri arasın
da bir dengesizlik vardır. Muhterem Komisyon 

"1 nci maddede bu dengesizliği tamamen açmış, 
Muhterem Heyetiniz de Hükümet tasarısında yer 
alan 1 nci maddeyi kabul etmekle dengeyi sağ
lamıştır. 

İkinci maddeye gelince; ikinci maddede muh
terem komisyon hakikaten eşit bir rakam koy
muştur. Çünkü bu maddede yer alan müstah

demlere verilen ücret ve diğer sekreter ve hoca
lara verilen ücretler çok bir ücret değildir. Gece 
mesaisi, gündüz mesaisi gibi değildir. Gece me
sailerinde çalışan arkadaşlarımız gece mesaisi
nin gündüze nazaran ne kadar çok daha ağır ol
duğunu takdir ederler. Bu itibarla ikinci mad
denin aynen kabulünü ben de arzulamaktayım. 

Ancak Muhterem Komisyon Sözcüsü burada 
ikinci madde üzerinde fikirlerini beyan ederken 
tahmin ediyorum ki, bir sürçü lisan yaptı, «ame
le» tâbirini kullandı. Ben muhterem arkadaşı
ma bu ifadeyi yakıştıramıyorum. Eğer bir sür-
eü lisan yapmışlarsa, bunda bir kasıt yoksa gel
sin muhterem arkadaşımız burada bunun tavzi 
hini yapsın, Türk işçisinin kalbi bu ifadeyle k) 
rılmış olacaktır. Hürmetlerimle. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkanım ben arkadaşın bir lâ
fını tekrar ettim. Ben «amele» demedim amele 
diyen bir arkadaşın lâfını tekrar ettim. 

BAŞKAN — Tavzih edilmiştir. 
Kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır maddenin oylanması

nı arz ve teklif ederim. 
Samsun 

tlyas Kılıç 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kifayeti kabul etmi-
yenler... Kifayet takriri kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergeleri vardır okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ikinci maddesin

de Dekan, Sekreter, Şef, Memur ve hizmetlilere 
ödenecek ücretlerin aşağıdaki şekilde tâyinini 
arz ve teklif etlerim. 

Dekana: 400 Tl. 
Fakülte Sekreterine: 300 TL 
Şeflere: 250 Tl. 
Memurlara : 200 Tl. 
Hizmetlilere : 175 Tl. 

Nevşehir 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
îkinei madde 6 nci satırın «hizmetliler de» 

kelimesinden sonra «Aylık ücretlerine ek olarak» 
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ibaresinin ilâve edilmesini ve maddenin bu şekilde 
müzakeresini saygı ile arz ve teklif ederim, 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Antalya 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Birinci önergeyi okutup oyla
rınıza arz edeceğim. -

(Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyorlar mı? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 

ATAÖV (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun önergesini tekrar, okutuyorum. 
(Karma Komisyonun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Karma Komisyonun önergesini 
kabul edenler... Etmiyeriler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde tekrar okutacağım. 
(İkinci madde değiştirilen şekliyle tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

İkinci madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanuna verilecek ders, 

seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek üc
retlere müstahak olabilmek için bu görevlerin 
fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
•ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre veri
lecek ücretler gece öğretiminin fiilen başladığı 
tarihten itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Geçici birinci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2 . ' — 657 sayılı «Devlet 
memurları Kanunu» nun malî hükümlerinin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı 
Kanuna göre tediye yapılır. 

BAŞKAN —- İkinci geçici maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Komisyondan gelen birinci madde hakkında
ki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Baışkanlığa 
Birinci maddedeki «Profesörlere 100, doçent

lere 75, öğretim yardımcılarından öğretim görev
lilerine 60, okutman uzmanı ve tercümecilereasjsr 
tanlara 50 şer lira fazla çalışma ücreti verilir.» 
Şeklinde kabulünü arz ve teklif ederim.. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Antalya 

İhsan Ataöv. . 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız var mı?... Yok. önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,. Madde bu şekliyle 
tadilen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 . — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini B a 
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arkada--. 
larımızi 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Kır
ca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun lehinde oy verece
ğim. Yalnız bu vesile ile üniversitelerimizin 
gördükleri âmme hizmeti mahiyeti hakkında 
Anayasamız bakımından bir - iki hususu arz et
mek isterim. Üniversitelerimiz, Anayasamız ge
reğince idari ve ilmî muhtariyete sahiptir. İda
ri muhtariyete sahibolmak demek, kanunun .tes
bit ettiği bir âmme hizmetini yaparken ısdar : 

edilen şahsi ve sübjektif tasarrufları yapmak
taki muhtariyet demektir. Yoksa yine Anaya
samızın 120 nci maddesi, «Üniversitelerimizin 
kuruluşu ve işleyişi kanunla tesbit edilir» de
mekle üniversitelerimizin gördüğü âmme hiz
metinin muhtevasını tesbit eden merciin Par
lâmento olduğunu söyler. Bu itibarla gece öğ
retimi yapmak, fakültelerin veya üniversitelç-
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ı*iıı kendi arzularına bağlıdır diye bir telâkki 
üniversite muhtariyeti anlayışiyle kabili telif 
değildir. Gece öğretimi yapılmasını teşriî Mec
lis benim anlayışıma göre bir kanunla üniver
siteye âmine hizmeti olarak yükliyebilir. Ana
yasamızda yine yer alan sosyal devlet anlayışı
nın icabı da budur. Sosyal devlet anlayışı ica
bı Parlâmento, üniversite öğretim üyelerinin ve 
yardımcılarının nasafetinden bu âmme hizme
tinin görülmesini beklemek durumunda değil
dir. 

Âmme hizmetinin muhtevası kanunla ve 
Parlâmento tarafından tesbit edilir. Eğer gece 
öğretimi bir âmme hizmeti olarak üniversiteye 
bir vazife olarak yükletilecekse bu gece öğre
timinin nasıl yapılacağı, kimler tarafından ya
pılacağı ve buna mütedair bütün idari tasar
rufları toplamakta elbette ki, üniversite tama-
miyle muhtardır. Binaenaleyh, kanunun teme
linde yatan ve Sayın Komisyon Sözcüsü tara
fından açıklanan telâkkinin yanlışlığına bu ve
sile ile dikkatinizi çekmek isterim. Temennimiz 
odur ki, muhterem Hükümet, bugün memleke
tin karşılaştığı bu büyük dâvayı Anayasamı
zın 22 nci maddesinin yani «sosyal bir Devlet 
oluşumuzun esasları dairesinde» çözsün ve üni
versitede gece öğretimi yapmak yerine yüksek 
özel okullarda yüksek ücretlerle vakitlerini ge
çiren profesörlerimizi hakiki âmme hizmeti gör
meye lütfen davet ve iebar eylesinler efendim. 
(Orta sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Dört senedir neredeydin 
Coşkun Bey? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tenkid ma
hiyetinde söylemedim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... («Akçalıdır, 
açık oy lâzım» sesleri.) Değil efendim, tetkik 
ettik. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim neticelerini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için yapılan seçime 250 milletvekili katılmış ve 
neticede ilişik listede isimleri yazılı bulunan 

20 . 12 . 1985 0 : 1 

üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Üye Üye 
Kastamonu Kars 

Şevket Bohça Muzaffer Şamiloğlu 

Üye 
Ordu 

V. Cemal Erkin 

Millet Meclisi komisyonlarındaki açık üyeliklere 
aday listesi 

Anayasa : 
Nuri Eroğan (İstanbul) A. P. 244 

Bayındırlık : 
Celâl Nuri Koç (Kars) A. P. 248 

Çalışma : 
İ. Hakkı Tekinel (İstanbul) A. P. 247 

Dilekçe : 
Ali Esat Birol (İstanbul) A. P. 245 
Mazhar Arıkan (İçel) A. P. 160 

İmar ve İskân : 
Nuri Eroğan (İstanbul) A. P. 246 

Kamu İktisadi Teş. : 
Nevzat Şener (Amasya) A. P. 245 
Hilmi İncesulu (Çorum) C. H. P. 245 

Maliye : 
Adnan Akın (Balıkesir) A. P. 245 

Sağlık : 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu (Kayseri) A. P. 245 

Sanayi : 
Memduh Erdemir (Kırşehir) M. P. 245 

Sayıştay : 
İ. Hakkı Boyacıoğlu (Burdur) A. P. 245 
Mehmet Necati Kalaycı (Konya) A. P. 245 

» 
Ticaret : 

Nurettin Bulak (İstanbul) A. P. 245 
Ulaştırma : 

Memduh Erdemir (Kırşehir) M. P. 245 
Kemal Demir (Bolu) C. H. P. 244 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmuştur, bu suret
le komisyon seçimleri de tamamdır. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle Birleşimi, 
22 Aralık 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
25. BİRLEŞİM 

20 . 12 . 1965 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
tezkeresi. (3/176) 

2. — Komisyondaki açıklara üye seçimi. 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-

nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

4. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

5. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara* 
smdaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

9. — Sinop Milletvekilli Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

11. — İçel Milletvekilli Mazhar Ankan'm, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

12. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'mu, 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

13. — Samsun Milletvekilli Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

14. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
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ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy I 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

15. — Samsun Milletvekili tlvas Küıç'ın, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair *öy isteri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

16. - S a m s u n Miflktveküi îlyas Kilis'in, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

17. — Samsun Miletvekili îlvas Kılıç'ın, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair İmar ve İskân ve İçiş
leri Bakanlarından söalü sorusu (6/63) 

18. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan-
lârmflan sözlü sorusu f6/65) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/36) 

21. •— Samsun Milletvekili İlyas Kıllıç'ın, 
köy yollârimh bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu C6/67) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
halön Avrupa ve 'Amerikanda Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

23. — Sinop Milletvekilli ÜÖmi İşgüzar in, 
Ormaaf ̂ Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'tn, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş- | 

masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekincinin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

26. — Sivas Milletvekili Gjyasettin Duman'-
m, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

28. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

29. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasffim gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

30. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'in, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
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teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

35. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

37. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

38. — Ordu Milletvekili Ata Bodur un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

39. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

41. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 

müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

42. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

43. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, pancar müstahsılına zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

44. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

45. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 
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Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim Yardımcılarına ve diğer perso
neline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 

raporu (1 /61) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8 . 12 . 1965 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 220 - 6063 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlananı ve Türiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 8 . 12 . 1965, tarihinde kararlaştırılan «Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
S. Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Üniversitelerimiz ve yüksek okullarımızda yapılan bütün kapasite zorlam>a/larına rağmen liseleri
mizden mezun yüzlerce öğrencimizin yüksek öğrenime devam imkânı bulamadığı son senelerin ger
çek olaylarındandır. < 

Bu zorlamaların gerek halk efkârında gerekse yüksek öğrenim çevrelerinde ne derece olumsuz 
etkiler yapmakta olduğu da malûm bir 'husustur. 

Bu durumu radikali tedbirlerle ortadan kaldırmanın artık bir zaruret haline geldiğine de şüp
he edilmemektedir. 

Üniversite ve yüksek okullarımızın ihtiyaca yetecek kadar sayılarının artırılması tedbiri yanında, 
bir taraftan da kısa süreli tedbirler düşünülmesi, bu arada üniversitelerimizin mümkün olduğu tak
dirde çift öğretim yapmaları veya gece öğretimi sistemini uyigulamaları düşünülmüştür. Bu alanda 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tıaırilh - Coğrafya Fakültesi Genel Kurulu ilk adımı atmış ve 1965 -1966 
öğretim yılı için !bu fakülteye başvurmuş olan 15 000 öğrenciden 800 kadarını dışarıda kalmaktan 
kurtarmak amaciyle gece öğretimine geçmek kararını almıştır. 

Bu kararın tabiî sonucu olarak gece öğretiminde görev alacak öğretim üye ve öğretim yardımcı-
lariyle fakültenin diğer memur ve hizmetlilerine aylıklarına ek olarak ücret ödemesini sağlamak 
maksadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



- 2 — 
G-eçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Kamisyon 17 . 12 . 1965 
Esas No. 1/61 
Kara No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen «Gece öğretiımi yapan Ankara Üniver
sitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımlarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı» Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Hükümet tasarlısının gerekçesinde ifade edilen hususlar yerinde görülmüş ve maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

1. Tasarının birinci maddesinde tesbit edilen ders ücretleri, üniversite kariyerindeki öğretim 
üyelerinin gündüz mesaisinden sonra yapacağı gece mesaisi için, günün şartları ve içerisinde bu
lunduğumuz imkânlar bakımından yeterli .görülmemiştir. 

Ayrıca, fakültede haşlanacak olan hayırlı çalınmalar.teşvik ve temenni mânasını da taşıyacağı 
ve memleketimizde ilk defa böyle bir yola girilmiş olması nazara alınarak birinci maddedeki 
ders ücretlerini ihtiva eden kısım değiştirilmiştir. 

2. Tasarının ikinci maddesi; bu fakültemin gece tedrisatının müesseseye yükliyeceği ağır 
yük takdirden varestedir. Üniversite idareci üyelerine verilecek ücretler esasen 657 sayılı Kanu
nun tatlbiki ile ortadan kalkacaktır. Bu itibarla müessesenin bu kısa zamanda tedris nizamına 
konması ve öğretimin engelsiz yürümesinde büyük emeği geçecek personele, Hükümetçe tesbit 
edilen ücretler çok düşük bulunduğu için bu miktarlar da değiştirilmiştir. 

Her iki maddede değiştirilen miktarlar, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin muhalefetine rağ
men Komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. 

o. Tasarının geçici 2 nci maddesinde; 657 sayılı Kanunun tatbikinde her hangi toir aksaklık 
olduğu takdirde öğretimin aksamaması için Komisyonumuzıca vuzuha kavuşturulmak gayesiyle 
değiştirilmiştir. 

4. Tasarının 3, 4, 5 nci maddeleri ile geçici 1 nci maddesi aynen bırakılmış ve kanun tasarı
sında yapılan bu değişikliklerle 'Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
istanbul Antalya Ankara Afyon Karahisar 

M. Yardımcı 1. Ataöv A. Rıza Çetiner Söz hakkım mahfuzdur. 
M. özdağ 

Bursa Gümüş an e Niğde 
C. Külâhlı S. Özcan San Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Altınsoy 

İMillet Meclisi ( S. Sayısı. : 1 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 

ücret verilmesine dair kanun, tasarısı 

MADDE 1. — (»ece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarifli - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyelerinden »-ece okutulan ders, yapılan 
seminer ve uygulamaların beher saati için, pro
fesörlere 70 (yetmiş), doçentlere 60 (altmış), öğ
retim yardımcılarından, öğretim görevlilerine 50 
(elli), okutman, uzman ve tercümecilerle asistan
lara. da 40 (kırk) ar lira fazla çalışma ücretti ve
rilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite öğ
retini üyeleriyle öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite tazminatına 'halel 
getirmiyeceği gibi, bu görevleri dolayısiyle ala-
cakyarı ücretleri hakkında da 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi •'hükmü uygulanmaz. 

MADDW 2. — Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinin yaptığı gece öğ
retimi hizmetinden dolayı Dekana ayrıca 300 
(üçyüz), Fakülte Sekreterine 200 (ikiyüz), şef
lere 150 (yüzelli), «memurlara 125 (yüzyirmibeş) 
ve hizmetlilere de aylık ücretlerine ek olarak 100 

(yüz) er lira fazla çalışma ücreti verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sayısı 

(4) ü, memur sayısı (35) i ve hizmetli sayısı da 
(35) i geçemez. 

MADDE 3. — Bu ikan una göre verilecek ders, 
seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek üc
retlere müstahak olabilmek için bu görevlerin 
fiilen ifa edilmesi lâzım gelir. 

(öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — iBıı kanuna göre veri
lecek ücretler gece öğretiminin fiilen başladığı 
tarihten itibaren ödenir. 

GEÇlOt MADDE 2. 657 sayılı «Devlet 
memurları Kanunu» nun malî •hükümlerinin, yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kamına göre 
tediye yapılmaz. 

3 — 
GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİ KİŞİ 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya, Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 

ücret verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — (»ece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyelerinden gece okutulan ders, yapı
lan seminer ve uygulamaların beher saati için, 
profesörlere 125 (yüz yirmibeş), doçentlere 100 
(yüz), öğretim yardımcılarından, öğretim gö
revlilerine 75 (yetmişbeş), okutman, uzman ve 
tercümecilerle asistanlara da 60 (altmış) ar li
ra fazla çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite1 

öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ödenmekte olan ücretler, üniversite tazminatı
na halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dola-
yısiyle alacakları ücretleri hakkında da 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygu
lanmaz. 

MA DDK 2. Anlkara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakülesinin yaptığı gece öğ
retimi hizmetinden dolayı Dekana ayrıca 600 
(altıyüz), Fakülte Sekreterine 500 (beşyüz), 
Şeflere 450 (dörtyüzelli), memurlara 400 (dört-
yüz) ve hizmetlilere1 de 300 (üçyüz) er lira faz
la çalışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sa
yısı (4) ü, memur sayısı (35) i ve hizmetli sa
yısı da (35) i geçemez. 

MADDE 3. —- Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici bi
linci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı «Devlet 
memurları Kanunu» nun malî hükümlerinin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı 
Kanuna göre tediye yapılır. 

IVDiiılet Meclisti ( S. Sayısı : 1 ) 
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Hükümetin teklifi 

— Bu kanun' yayımı tarihinde MADDK 4. 
yürürlüğe girer. 

MADDE fi. — ,Bıı kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu vürütür. 

8 . 12 1965 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunuma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakam ı 
M. Zer en 

(îüııı. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
#. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Tan. Bakanı 
İV. Kürsad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakamı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

inişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Balkanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. B. 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakamı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
Kn ve Ta. Kay. Bakanı 

/. Deriner 
lımaır ve îskân Bakanı 

II. Menteşoğlu 
Köy işleri Bakanı 

S. 0. Avcı 

CJeçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE fi. — Tasarının beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir 
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