
C İ L T : 67 TO$*LAWH : 10 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

»ı — ^ ^ ^ — > > 

112 nci Birleşim 

9.9. 1971 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KAĞITLAR 

:j. _ YOKLAMA 

Sayfa 
JGL 

101 

162 

162 4. — DEMEÇLER YE SÖYLEVLER 
1. — Adana Üyesi Muslihittin Yılnmz 

Mete'nin, başkanların üyelere ve Genel 
Kurula hitabederken içtüzük hükümlerine 
göre, hareket etmeleri lüzumuna dair de
meci ve bu konuşmaya Başkanın cevabı. 162:164 

2. — Kırşehir Üyesi Halil özmen'in, bu 
sene Türkiye'de mahsûlün rekor seviyede 
olmasına rağmen tarım araçlarının ve bil
hassa biçer - döverin yetersizliği dolayısiyle 
yağan yağmurların kaldırılamıyan mahsule 
büyük zarar verdiğine ve bu hususta Hü
kümetin âcil tedbir alması gereğine dair 
demeci. 164:165 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, ayçiçeği alımlarında destekle
me taban fiyatının iyi tesbit edilmemiş 
olması dolayısiyle müstahsilin sıkıntıya 
düştüğüne ve bu durumun büyük istis
marlara sebebolacağma dair demeci. 165:166 

4. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, 
mahsûlün bol olması hasebiyle meydana 
gelen biçer - döver sıkıntısına dair beyanı 
Tarım Bakanına intikal ettireceğine; ayçi
çeği alımlarında destekleme taban fiyatla
rının teshilinden ortaya çıkan aksaklıkla
rı gidermek için ayçiçeği müstahsili ile 
Hükümet yetkililerin bir toplantı yapa
cağına dair demeci. 168 

5. — BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI .1G7 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Zerin Tüzün'e izin verilmesine dair 
Başkanlık teskeresi. (3/1070) 167 

2. — Çocuklara karşı Nafaka mükelle
fiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1 380; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627)167,213:214 
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Sayfa 
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/379; Cumhuri
yet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 167,219: 

220 
6. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Dev
letler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne 
dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 
2 nci fıkrasının (F) bendine Ek Kararın 
tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi Ka
rarının onaylanmasının uygun bulunduğu 
haHdandaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/109; Cumhuriyet Senatosu 
1/1231) (S, Sayısı : 1643) 167,221:222 

(î. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 168 

Sayfa 
3. — Hukukî veya Ticari mevzular

da Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı 
memleketlerde tebliğine dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turiısn ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) 167,215:216 

4. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin Swaziland Kırallığına teşmi
line dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 
tarihli Notaların teatisi ile yapılan And-
lasmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1233) (S. Sayısı : 1629) 167,217:218 

5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş-

1. — Boğaziçi üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulmam hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/486; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1266) (S. Sayısı : 
1660) 168:211 

7. — DÜZELTİŞ 212 

— 160 — 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kre
di Anlaşması hakkında araştırma yapmak üze-
ro kurulan Komisyonun çalışma süresinin iki 
ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

Çocuklara karsı nafaka mükellefiyetine uy
gulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğu; 

Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve 
mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair S özleşmenin onaylanmasının uy-
bun bulunduğu; 

Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 Kasım 
1031 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teati
si ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu; 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu; 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey At
lantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VÎÎI nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) ben

dine Ek Eararm tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarıları görüşül
dü, yapılan açık oylamada salt çoğunluk sağ
lanamadığından gelecek birleşimde oylanacağı 
bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında, Anayasa değişikliği tek
lifini görüşmek üzere Genel Kurulun 12 Eylül 
1971 Pazar günü saat 10,00 da toplanmasına 
dair önerge okundu, kabul edildi. 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kındaki kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının 
kanunlaşması kabul edildi. 

9 Eylül 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 20,00 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 
Macit Zeren Orhan Kürümoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Boğaziçi üniversitesi adiyle İstanbul'da 

bir üniversite kurulması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/486; Cumhuriyet Senatosu 1/1266) (S. Sayı
sı : 1660) (Dağıtma tarihi : 9 1971) 

— 161 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLEE : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), îlüssyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN 112 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLARCA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim 
(Yoklama yapıldı). görüşlere başlıyoruz. 

DE^fSÖLER VE SÖYLEVLER 

anı çoğunluğumuz var, 

BAŞKAN — Gündem dışı ve zaptı sabık 
hakkında söz talepleri var. 

1. —• Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'
nin, başkanların üyelere ve Genel Kurula hi
tabedeyken İçtüzük hükümlerine göre hareket 
etmeleri lüzumuna dair demeci ve bu konuşma
ya Başkanın cevabı 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Yılmaz Me
te, «geçen oturum tutanakları hakkında söz 
verilmesini istirham ederim» demektir. Kendi
sinin zabıtlarla ilgili olarak ne hakkında ko
nuşacağını tahmin edij'orum; buyurunuz efen
dim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Mutat olduğu üzere Senatoda bir arkadaşı
mız konuşurken bunu tasvibedip etmiyenlsrin 
basan müdahale ettikleri görülür. Bu öteden 
beri yapılan bir haldir. Aslında belki hiç ka
rışmamak beğendiğini veya beğenmediğini be
lirtmemek gerekirse de bu âdet haline gel
miştir; biraz heyecanlı oluşumuz nedeniyle^ 
daima müdahaleler yapılır. 

Başkanlar görüşmeleri sükûnetle yönetmek 
mevkiinde bulundukları için, bazan aşırı olan 
hallere müdahale ederler, bu da âdettir ve 
haklarıdır. Ama, kullandıkları kelimeye ve 
kendi tavırlarına dikkat etmek ^orunluğun-
dadırlar arkadaşlarım. 

Geçen oturumdan daha evvelki oturumlar
da çok heyecanlı, bağıran başkanlar gördük, 
hepimiz kınadık, yakıştıramadık. 

Muhterem arkadaşlarım; Başkan da insan
dır, onun da hisleri vardır ama, c mevkide otu
ran insan hislerinden tecerrüd etmeyi, sakin 
konuşmayı bilmelidir. Aksi takdirde bu göreve 
kendisini aday göstermemelidir. «Efendim, ben 
çok heyecanlıyım, Başkanlık mevkiinde dahi ol
sa arada sırada bağırırım çağırırım e, bağışla
yın.» Olmaz böyle şey. 

Senatoyu idare eden Türkiye'nin en büyük 
Meclislerinden birisini idare eden insanın heye
canına hâkim olması, söylediği sözlere dikkat 
etmesi şarttır. Bunu işaret etmemim sebebi, ge
cen oturumda bir senatör arkadaşımız iyin 
Eifat östürkçine, tartışılmakta olan bir konu
ya katılmak için, kürsüye çıkarlarken ellerin
de olan bir vesikayı değiştirdiler, böyle geldi
ler buraya. Herkes gördü, hepimizin .gözü 
önünde iki yapraklı bir kâğıdı gönderdi, yerine 
üç - dört yapraklı daha geniş bir evrak aldı, 
yani aramızdaki tartışmanın konusu olan belge
yi dışardan temin etti, buraya çıktı. Ben de 
oturduğum yerden «Kaç dakikadan beri eliniz
de» diye sordum. 

Heyecanıma belki hâkim olamadım, «namu
sun üzerine söyle» dedim. Bunda, doğru söyle
mesi gereken bir insanın, «namusun üzerine 
söyle» dernekle ona hakaret etti diye bir mâna 
cıkniiyacağı tabiîdir. Ben de katiyen böyle bir 
hareketi tazammun eden bir kasdım olmadığını 
da ifade ettim. Ama Sayın Başkan o kadar he
yecan buyurdular ki, celallendiler ki, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Boğru söylemişler. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Efendim? Hayır, siz söyliyebilirsinis ta-

162 -
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biî kanatinizi. Evet. Ben cevap vermek için 
'•sormuştum. Cevap vermek zorunda değilsiniz 
diye de sık sık söylediler tabiî. 

Ayıpladığını ifade etti. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bir Yüce Meclisin üyesiyiz. Millet bu şerefi 

bahsetmiş hepimizin bir diğerinden hiç bir far
kı yok. Buraya lâyık olmuşuz gelmişiz. Kimse 
kimseyi burada sen buraya lâyık değilsin diye 
kmayamaz, böyle bir şey kimsenin aklından 
da geçemez. Hakkımızı, kendimizi savunmayı 
bilmeliyiz. Bu toplantıları iyi bir şekilde yönet
mek üzere seçtiğimiz arkadaşımız, lâyüsel ol
madığını bilmeli ve Senato üyesinede hitap 
ederken biraz dikkatli olmalı. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünü araştır
dım; Başkanın görevlerine baktım, başkanveki-
linin görevlerine baktım ve cezalara baktım, 
disiplin cezalarmada baktım «ayıplama» diye 
bir şey görmedim ben orada. «Elbette ayıpla
rım» dediler. Onun için bilhassa bu, onu da he-
yacanla söylemiş kabul ediyorum ama, «ayıp-
layamazsmız» dediğim zaman Sayın Başkanın 
«ayıplarım efendim, ayıplar ve kınarım» şeklin
de hitap etmesini ben içtüzüğe uygun bulma
dım. 

Huzurunuzu işgal ediyorum; şu nedenle ki, 
bir hakkı savunuyorum ve hatırlatıyorum. Kim 
olursa olsun, hangi partiden olursa olsun ve
ya partisiz olsun Cumhuriyet Senatosu üyesi
ne hitaibeiderken, G-enel Kurula hitabe elerken 
Başkanların biraz daha dikkatli olması gerekti
ğini hatırlatmak zorunluğundayım. önceki hâ
diseleri de katarak hepsini birden toplayıp 
söylüyorum; yani yalnız dünkü Başkanın ba
na söylediği bu sözler değil, daha evvelki bâzı 
davranışları da hepiniz hatırlarsınız, burada 
tekrar zikrederek diyorum ki, Başkanlar gö
revlerini bilsinler. Yoksa her canı istediği za
man her üyeye istediği şekilde hitabetmek hak
ları olmadığını hatırlatmak zorunluğunda ka
lırız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, gerektiği için birkaç 
kelime ile sayın arkadaşıma arzı cebabede-
yim; söz talebettikleri zaman kendilerinin dün
kü müessif hâdiseden dolayı bir tavzih getire
ceklerini ve meseleyi olur bir şekle bağlıyacak
larını, zabıtlarda görülen bir hâdiseyi tetkik 
eden kimselerin nazarında kmanmıyacak bir 

şekle sokmaya gayret sarfedeceklerini sanmış
tım. Ama Sayın Muslihittin Mete arkadaşım, 
gerçi söylediği bir sözü tavzih etti ama, öte 
taraftan hani özür dilerken yeni bir kabahat iş
leme nevinden özrü kabahatinden büyük bir 
ithamın içerisine de girdiler. 

Bu itibarla yanımdaki zaptı aynen okumak 
ve arkadaşların hâtıralarını ihya etmek duru
mundayım. Şimdi buyurunuz ;Saym Muslihittin 
Yılmaz Mete'nin söz almadan, Başkandan söz 
talebetmeden, oturmuş olduğu yerde konuşan bir 
arkadaşın sözünü kesme noktasından başlıya-
yım. Elimdekiler, görevli arkadaşlarımız tara
fından tutulmuş zabıtlardır. 

Bakınız, «Muslihittin Yılmaz Mete (Ada
na)» — Kerre içerisinde «Söyler misiniz kaç da
kikadan beri elinizde, namusunuzla söyleyiniz.» 
Bu ifadeniz zabıtlarda, tekrar ediyorum «'Söy
ler misiniz kaç dakikadan beri elinizde, namu-
sımuala söyleyiniz. Şimdi getirttiniz» Sayın oz-
türkçine'ye söylüyor, kürsüdeki arkadaşına 
oturduğu yerden hitabe diyor ve fakat izin al
madan. Yani bu sözü söylemeye hakkı olmadığı 
halde beyan ediyor. 

Şimdi bunun şöyle okunması da var. Söyler 
misiniz ıkao dakikadan beri elinizde, namusu
nuzla s"y!eyiniz. Hoş böyle o'kunsa dahi bıı ke
lime kulağı tırmalar ama, gene hâtıralarınızı 
"•hya etmek islerim. Bulunduğu yerden âdeta 
konuşan arkadaşımızı tağyir ve tekdir eden bir 
eâ", :e a r r r r ie ^u.nu s'VeMğ'mi *e i]ftve etm-Vk, 
işaret etmek isterim. Şimdi arkasından «Baş
kan — Sayın Mete, bir arkadaşın namusla söy
l e d i : n3 demek? Burada başka türlü mü »konu
şuyor? O zannmızdan dolayı sizi çok ayıpla
dım.» E; ne yapacaktım bir de takdir mi vere
cektim Sayın Yılmaz Mete'ye. Bana ayıplıyorum 
diyorsunuz. O halde söz »hakkı verin. «Şimdi söz 
hakkı verin sez hakkı vermiyorum. Ve neticede 
*\ı hal var. 

«Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) — Ben 
böyle bir şey söylemedim. Sadece samimiyete 
davet ettim.» Şimdi söylediğini inkâr da var 
zabıtlarda. 

«Başkan — Zabıtlarda var. 
Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) — 

Zabıtlarda var, hiçbir zaman ben böyle bir keli
me kullanmadım. Böyle bir şey söylemedim, sa
mimiyete davet ettim, şimdi alınız elinize zabıt
ları. 
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Başkan — Zabıtlar gelsin emrediyorum. 
Zabıtlar bir süre sonra hazırlanıyor, geliyor 
ama, Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'yi yerinde 
bulamıyoruz. Bu üzücü hâdiseden dolayı, söy
lemediği zannettiği şeyin söylenmiş - ve maale
sef geçmemesi hakikaten arzu edilirdi - zabıtla
ra geçmiş olduğunu kendisine söylemek imkânı
nı kazanamıyorum; saygılarımla.» 

Şimdi.. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Tahrif ettiniz okurken, lütfen aynen okuyu
nuz veya bana hak veriniz ben okuyayım. Hak
kınız olmadığı halde zabtı sabık hakkında ko
nuşan bir üyenin sözlerini değiştirip tekrar et
meye hakkınız olmadığını ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Yeni bir isnat, sözlerinizi de
ğiştirdiğimi mi söylüyorsunuz. Yeni bir isnat 
«sözümü değiştirdin» 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Zabtı değişik okudunuz. 

BAŞKAN — Şimdi ne söylediysem gene za
bıtlara geçti, karşı karşıya getiririz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Getirelim. 

'BAŞKAN — isterseniz bir de tahkik heyeti 
kuralım, bunun için. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İstediğiniz yeri okudunuz. Bir değişiklik oldu. 

BAŞKAN — Neresini değiştirdim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ ' METE (Adana) 

— istediğiniz yeri okudunuz, atlıyarak okudu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete değiştirmek 
ayrı şey, atlamak ayrı şey.. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Mânasını değiştirdiniz. 

BAŞKAN — Ben mânayı dinüyene bıraktım. 
Burada zabıtlara geçen sözünüzü aynen oku
dum, mânanın çıkarılmasını muhterem dinleyi
cilere bıraktım. Evet efendim, oturunuz cevap
landı. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— ikide bir «inkâr etti» falan diyorsunuz. Ben 
hiçbir zaman sözümü inkâr etmedim. Her söy
lediğim sözün mânasını bilirim. 

2. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, bu sene 
Türkiye'de mahsulün rekor seviyede olmasına 
rağmen tarım, araçlarının ve bilhassa biçer - dö-
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gerin yetersizliği dolayısiyle yağan yağmur
ların kaldınlamıyan mahsule büyük zarar 
verdiğine ve bu hususta Hükümetin âcil ted
bir alması gereğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın özmen, beş dakikayı 
geçmiyecekse zatıâlinize tarım araçları ile ilgi
li gündem dışı konuşmanız için söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, zirai mahsul son 
günlerini yaşamaktadır. Yalnız, Türkiye'nin 
bâzı bölgeleri bir tehlike ile karşı karşıya bu
lunmaktadır. Zirai araçlarımızın bol olmaması 
hasebiyle zamanında döver - biçerlerin bâzı 
bölgelerimize girmemesi hasebiyle mahsûlleri
miz tarlalarda kalmıştır. Yağmurlar son gün
lerde Türkiye'mizin her tarafında bol miktarda 
yağdığı için tarlasındaki mahsulü harmanına 
getiremiyen köylü, yağmurların verdiği zarar
la karşı karşıya gelmiş ve bir kilo buğday ala-
mıyacak halde bugün harmanınım başında ağla
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu zararları bâzı 
bölgelerde tesbiit ettikten sonra, yetkili arka
daşlarla görüştüğüm zaman buğdayların biçil
mezinde kullanılan biçer - döğerlerin ithalâtı
nın men edilmiş olduğunu öğreaımiş bulunuyo
rum. Türkiye bu sene 50 yıldanlberi görmemiş 
olduğu mahsulü idrak etmiştir ve mahsûl Tür
kiye'nin her tarafında rekor seviyeyi geçmiştir. 
Bizzat mahalline giderek öğrendiklerime göre 
yıllardanberi 10 000 liralık buğday kaldıramı-
yan çiftçilerimiz, bu sene 80 000 - 100 000 lira
lık buğday kaldırma seviyesine gelmiştir. Yal
nız tarım araçlarının olmaması, biçer - döver
lerin zamanında bulunamaması hasebiyle mah
sul tarlada kalmış, harmana getirilenler de yağ
murların yağması sebebiyle sürülememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği gi
bi Türk çiftçisinin bir tek geliri vardır o da, 
senede bir defa harman zamanı aldığı mahsulü
dür. Çiftçinin, Türk köylüsünün bundan baş
ka fazla bir geliri mevcut değildir. Bunun da 
tamamı alınamamış, harmanda kalmış, çillen-
miş çimlenmiş ve buğday tamamen mahvulmuş-
tur. Böyle bölgelerde, bu şekilde zarar gör
müş bölgelerde Hükümetimiz acaba ne gibi ted
birler almaktadır, ne gibi tedbirler düşünmek
tedir? Gelecek yıllarda çiftçimizin böyle za
rarlarla karşı karşıya gelmemesi için Hükümet 
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bir tedbir düşünmekte midir? Meselâ biçer -
döverlerin ithalinin yasak olmasını kaldıracak 
yeni bir karar vermek için teşebbüse geçmiş 
midir? Türk çiftçisi 68 000, 70 000 liraya al
dığı biçer - döveri, bugünlerde eski olmasına 
rağmen 250 000 liraya almak istediği halde bu
lamamaktadır. 

Şu hale göre, Hükümetten istirham ediyo
ruz; Türk çiftçisi perişan haldedir, gelecek yıl
larda da böyle bir zararla karşı karşıya gelme
mesi için Hükümet biçer - döverlerin ithali hu
susunda koymuş olduğu yasağı, acaba geriye 
alacak, biçer - döverlerin ithaline müsaade 
edecek midir? Bunu Hükümetten rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, çiftçi memleketi ol
duğumuz halde nüfusumuzun % 80 ini köylü 
ve çiftçi olduğu halde maalesef üzüntü ile söy-
liyebilirim ki, çiftçilik hususunda da ileri bir 
dereceye yükselmemiş bir durumdayız, işte za
man geldi, yağmurlar başladı, tarlalar ekilmek 
derecesinde nadasında bekliyor. Ama, köylü
nün elinde istediği vasıfta tohum mevcut de
ğildir. istediği şekilde gübresi mevcut değil
dir. Geçen yıl gübre hiç eline geçememiştir, 
tohum hiç eline geçememiştir. Ama buna rağ
men bol yağmur olduğu için mahsul istediği
mizden çok bol olmuş ve köylü de, istediği mah
sulü almıştır. Ama, bâzı bölgeler alamamış
tır, halen tarlasında sapları vardır, harmanın
da sapı vardır. Tarım araçları zamanında ye-
tişememiş'tir, köylü bugün mahsulünü alamadığı 
için, vergisini veremiyeoek, çoluk - çocuğu
nu idare edemiyecek hale gelmiştir. Hükümet
ten bu bölgelerde çok acil tedbir almasını rica 
ediyorum arkadaşlar. 

Efendim, hepinize teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'-
nın, ayçiçeği alımlarında destekleme taban fiyatı
nın iyi tesbit edilmemiş olması dolay isiyle müs
tahsilin sıkıntıya düştüğüne ve bu durumun 
büyük istismarlara sebebolacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Ahmet Demir Yüce de ayçiçe
ği ile ilgili gündem dışı söz talebetmişlerdir. 
Sayın Yüce uzun sürmiyecekse buyurun efen
dim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, bendeniz ay

çiçeği alımları, destekleme taban fiyatının iyi 
tesbit edilmemiş bir fiyat olması bassbiyle 
Trakya ve Marmara bölgesinde taazzuv etmiş 
bulunan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği namuıdaki kooperatifler 
birliğinin ayçiçeği alamaması hâdisesini Hükü
metimizin yardımlarını talebetmek maksadıyle 
huzurunuza getirmiş bulunuyorum, 

Konu muhtelif parlömanterler tarafından, 
muhtelif zamanlar ve vesilelerle Hükümete arz 
edilmiştir. Konu matbuat ve diğer vasıtalarla 
da efkârı umumiyenin malûmudur. Ancak, 
âcil bir mahiyet iktisabetmis olması dolayısıyle 
ve bir miktar daha zaman geçtiği takdirde za
rarın fevkalâde vahîm neticeler doğuracağı 
düşüncesiyle konuyu bir defa daha Hükümete 
arz etmeyi ve Hükümetin bu hususta âcil ted
bir ve kararlar almasını temin zımnında huzu
runuzu işgal etmiştim. 

Muhterem senatörler, geçen sene Bakan
lar Kurulunun 7 . 8 . 1970 tarih ve 7/1113 sa
yılı Kararnamesi uyarınca bir kilo ayçiçeğine 
ortak için 180 ve ortak dışı olanlar için 170 
kuruş taban fiyat tesbit olunmuştu. Türk pa
rasının devalüe edilmesi sonucunda ithal malı 
traktör ve zirai aletler ile yedek parçalarında 
ortalama % 40 ilâ 50 nisbetinde yükselme kay
dedilmiştir. Traktör, kamyon ve benzeri vası
talarda kullanılan akaryakıt fiyatlarında % 30 
oranında yükseliş'olmuştur, ithalâtçıdan top
tancıya ve oradan da perakendeciye intikal 
eden gübre satışlarında aracının kredi ile or
taklara sattığı gübre fiyatlarında % 25 yükse
liş görülmüştür, istatistik Genel Müdürlüğü 
ve diğer resmî müesseseler kayıtlarına göre ge
çinme endeksi 1970 Temmuz, Ağustos dâhil 
% 26 seviyesinde yükseliş kaydetmiştir. Güb
renin tarlaya naklinde, çapacıların işyerlerine 
getirilmesinde ve idrak olunan ayçiçeklerinin 
kooperatifler depolarına veya borsalara geti
rilmesinde sarf edilen giderlere nakil vasıtala
rı fiyat artışları sebebiyle % 25 nisbetinde, müs-
taJhsıla yeni bir yük eklenmiştir. Bu sene bi
raz evvel arz etmiş olduğum kararnameyle 
Kooperatifler Birliğine bağlı kooperatiflerin or
tak içi alımlarında bir kilo ayçiçeğine 200 ve 
ortak dışı alımlarda 190 kuruş taban fiyat tâ
yin olunmuştur. Buna göre yukarda açıkladı
ğım beş husustaki fiyat artışları vasati olarak 

— 165 
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ve insaf ile ilâve edilecek olursa % 25 olarak 
tesfoit edildiğinden geçen sene ortak içi bir ki
lo ayçiçeğine tâyin olunan 180 kuruş esas alın
dığında bu seneki taban fiyatının 225 kuruş 
olması gerekmektedir. Nitekim, 1971 mahsulü 
ayçiçeğinin Trakya ve Marmara çevresi borsa
larında 5 Ağustos 1971 den 8 Eylül 1971 tari
hine kadar 210 ile 228 kuruş vasati fiyatla sa
tıldığı ve Devletçe yapılacak ciddî araştırma
larda bu beyanın hakikatlere dayandığı mu
hakkak görülecektir. Bu sene taban fiyatın 
geç ilânı karşısında bir yıllık alın terlen so
nucunda ürünlerini toplayan üreticilerin çok 
sıkışık vaziyetleri muvacehesinde tüccarın he
sabına mallarını sattıkları büyük bir gerçektir. 
Kooperatifçiliği ihya ve idame, dayanışmayı te
min amaçlanyle Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği ve bu Birliğe bağ
lı bütün kooperatifler ve personeli kantar ba
şında sabahın erken saatlerinden akşamın geç 
vakitlerine kadar ilânı beklemen tabaa fiyat 
haklarının korunacağını zannederek ve onlara 
bunlar temin edildiği için sabırla beklemiş ol
malarından dolayı bu kooperatiflere ve Koope
ratifler Birliğkıe mallarını satmayı çok arzu 
etmişlerdir, ilâm olunan taban fiyatın uygula
masından % 5 sermaye kesimi ve % 1 yatırım 
iştiraki kesildikten sonra ortaklara 188 ve or
tak olmıyan vatandaşlara da % 1 iştirak payı 
kesildikten sonra 188 kuruş ödenmesi zarureti 
karşısında bütün çevrede teslimat durmuş ve 
daha evvel emaneten ürünlerini teslim eden 
üyeler depolardan mallarını geri çekmek için 
çok üzücü teşebbüslere geçmişlerdir. Bu va
ziyetin süratle tashih edilmesi lâzımdır. Beş-
yüz bin ton tahmin edilen ayçiçeei üretiminin 
bu yıl bu taban fiyatları tashih edilmediği tak
dirde fevkalâde büyük istismara uğnyacağı 
bir hakikattir. Binaenaleyh, bu vâki izaha
tım çerçevesi içerisinde esasen, hâdiseye mut
tali olan Hükümetimizin büyük istismara bir 

set çekmesi maksadıyle konuya süratle eğil
mesini hassaten istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

4. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplının, mah
sulün bol olması hasebiyle meydana gelen biçer -
döver sıkıntısına dair beyanı Tarım Bakanına 
intikal ettireceğine; ayçiçeği alımlarında destek
leme taban fiyatlarının tesbitinden ortaya çıkan 
aksaklıkları gidermek için ayçiçeği müstahsili ile 
Hükümet yetkililerinin bir toplantı yapacağına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri. 

Sayın Özmen arkadaşımızın !bu yıl mahsulün 
fazlalığı sebebiyle biçer - döğer sıkıntısı üzerin
deki endişelerini ilgili Bakana İntikal ettirece
ğim ve takibedeceğim. Takdir edersimiz ki, fou 
sene mahsulün çök fazla olması hasatta bâzı 
sıkıntılar doğurmuştur. *Bu yoldaki kendilerinin 
dileklerini, alınması lâzımgelen tedbirleri Ta
rım Bakanı arkadaşımıza burada anlatıldığı şe
kilde intikal ettireceğim. 

Sayın Demir Yüce'nin burada dile getirdiği 
sıkıntı da doğrudur. Takdir edersiniz ki, taban 
fiyatları mahsulün idrakine yakın bîr zamanda 
tesbit edilmektedir. Hattâ, Yüce Meclislerde ta
ban fiyatlarının çok önceden tesbit edilmesi is
tenmektedir. Önceden teslbit edilen taban fiyatla
rının bu gibi sıkıntılar tevlidett'iği »de bilinen 
bir husustur. Ancak, şunu burada ifade edeyim 
ki, bu hususta Hükümete gelen şikâyetleri de
ğerlendirmek ve ayçiçeği müstâhsilinin sıkıntı
larını giderebilmek amacıyle bugünlerde müs-
tahsılla bir toplantı yapılacaktır. Tahmin edi
yorum ki, bu meseleler orada enine boyuna mü
nakaşa edilecek ve yine kuvvetle ümidediyo-
rum ki, müspet yolda bir hal şekli bulma imkâ
nı hâsıl olacaktır. 

Arz eder, saygılanmı sunanm. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'e izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/1070) 

BAŞKAN — Sunuşlardayız, (bir tezkere var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ze

rin Tüzün'ün hastalığına binaen 20 gün izinli 
sayılması hususunun Genel Kurula arzı Başkan
lık Divanının 8 . 9 . 1971 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmış tır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Teikin Arılburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Tüzün'e 20 gün müddet
le izin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IBAŞKAN — İkinci 'defa açık oya konulacak 
işler Ibölümünde görüleceği gibi foeş tasarı var. 
Bu tasarıları itiraz olmadığı takdirde kutular 
dolaştırılmak suretiyle açık oylamaya koyaca
ğım. 

2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefiyeti
ne uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet Se
natosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 

3. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve 
mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/383; Cumhuriyet Senatosu 1/1235) 
(S. S ay m : 1628) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 

4. — Türkiye ile ingiltere arasındaki 28 Ka
sım 1931 tarihlî Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Sıvaziland Krallığına teşmiline dair (4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teatisi 
ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişileri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/1233) (S. 
Sayısı : 1629) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 

5. — Bâzı ölümlerin tesbüine ait sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/379; Cumhuri
yet Senatosu 1/1230;) (S. Sayısı : 1630) 

BAŞKAN' — Açık oylarınıza sunulmuştur. 

6. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine Ek 
Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi 
Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/109; Cum
huriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayısı : 1643) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN i! 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da I 
bir üniversite kurulması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/486; Cumhuriyet Senatosu 1/1266) (S. Sayı
sı : 1660) (1) 

BAŞKAN — öncelik, ivedilik ve takdimen 
görüşme teklifleri var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Boğaziçi üniversitesi adiyle istanbul'da bir 

üniversite kurulmasına dair kanun tasarısımn 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakam 

Yüksek Başkanlığa 
«Boğaziçi üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 

üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı» 
tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

Tasarının, önemine ve müstaceliyetine bina
en Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak, gün- • 
demdeki diğer işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — İlkin, her şeye takdimen görü
şülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum, gelen 
kâğıtlar arasında var. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Şimdi... (Gündem, 
gündem sesleri). Gündeme de almış olduk 
tabiî. Bölümünde önceliği talebedilmiyen bir 
başka konu daha bulunduğundan öncelikle gö
rüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım. Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun 
okunması kabul edilmiştir. Okuyalım efen
dim. 

(1) 1660 S^ Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

fLER 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 
8 . 9 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Boğaziçi üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir Üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 8 Ey
lül 1971 tarihli 39 ncu Birleşiminde, Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel ve ilgili diğer uzmanlar 
da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I. Tasarı, İstanbul'da, tüzel kişiliği haiz 
Boğaziçi Üniversitesi kurulmasını; istanbul Ro-
bert Kolej Mütevelli Heyetince T. C. Hükümeti
ne devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz 
malların bu üniversiteye tahsis olunmasını ve 
tesbit edilen üç yıllık geçiş döneminde uygula
nacak esasların düzenlenmesini öngörmekte
dir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üze
re, Türk bilim ve kültür hayatının yıllardan 
beri merkezi durumunda bulunan istanbul'da 
yeniden bir üniversitenin kurulmak istenmesi 
eğitim ve öğretim imkânlarının bütün yurt sat
hına dengeli bir şekilde yayılması ilkesine ilk 
bakışta aykırı gibi görünmekte ise de, mev
cut üniversitelerin normal öğrenci kapasiteleri 
ile şimdiki öğrenci sayıları arasındaki dengesiz
lik ve şehrin süratle artan nüfusu dikkate alı
nırsa, yeni bir üniversitenin kurulması isabet
li bir hareket olarak kabul edilmek gerekir. 

Diğer taraftan, İstanbul'da bulunan Robert 
Kolej Yüksek Okulunun kampusu ve taşınır 
ve taşınmaz bütün malları ile, bu Kolejin yet
kili mütevelli heyeti tarafından T. C. Hüküme
tine devrine karar verilmiş olması ve yüz mil
yon liranın üserindeki maddi değeri ile bu hi
benin, bu arazi ve bu binalarda bir üniversite 
kurulması suretiyle değerlendirilmesinin uygun 
görülmesi, bu teşebbüsü kolaylıkla gerçekleşti
rilebilir hale getiren diğer önemli bir sebebi teş
kil etmektedir. 

Türk eğitim hayatına uzun yıllar katkıda 
bulunmuş ve değerli binlerce Türk gencini bu 
yurda kazandırmış olan Robert Kolejin yerine 
bir Türk üniversitesinin kurulmasını sağlamak 
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üzere hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 
3 ncü, geçici 1 nci, geçici 2 nci, geçici 3 ncü, 
geçici 4 ncü, geçici 5 nci, geçici 6 ncı, geçici 
7 nci, geçici 8 nci, geçici 9 ncu, geçici 10 ncu, 
geçici 11 nci, geçici 12 nci, 4 ncü ve 5 nci mad
deleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının, önemine, mahiyetine ve 
müstaceliyetine binaen Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Raporda Başkan 
Sözcü Kâtip 
Uşak Konya 

M. F. Atayurt O. N. Canpolat 
Aydın Edirne 

i. C. Ege M. N. Ergeneli 
Kütahya Malatya 

İ. E. Erdinç 
Maraş 

A. Karakücük 

N. Akyuı 
Tabiî üye 

S. özgür 
BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz sırasına 

kaydolanlar... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Grup 

adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Şahsı adına söz istiyenler : 

Atalay, Gülek, Dl'keçligil,, öztürkçine, Kutlar, 
Artukmaç, Karavelioğlu olarak kaydedildi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ar-
tukmaçla birlikte söz istemiştim. 

BAŞKAN — Görmemiştim. Sizi de yazayım 
efendim, Gündoğan da 9 ncu sırada. 

Sayın Alpaslan, Grup adına buyurun. 
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GP-ÜPU ADINA 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Aziz Milletimizin millî hayatımızda yer 
alacak her yeni kuruluşu M. G, P. saygı ile 
ve en iyi dileklerle karşılama itiyadında 
olduğu için bu kuruluşu da aynı düşünce ve 
duygularla karşılamaktadır. 

Gerçekten, temeldeki kuruluş maksadı ne 
olursa olsun Türk kültür hayatına büyük 
çapta katkıda bulunmuş ve Türk Mills tinin 
hizmetine yetişmiş insanlar vermiş bulunan 

Robert Kolejin ömrünü tamamlaması suretiyle 
Türk eğitim hayatına devredilmesindeki anla
yışı biz de takdirle karşılıyoruz, insaf da bunu 
icabettirir. 

Boğaziçi Üniversitesinin açılmasına ait ta
sarıdaki gerekçe ile tam mutabakat halinde 
değiliz. Eğer, bu Üniversite, Robert Kolejin 
devrinden doğan bir üniversite olmasaydı, İs
tanbul'da üniversitenin açılmasına şiddetle iti
raz eder ve bilim hayatının Türkiye'nin daha 
az gelişmiş bölgelerine yayılması suretiyle yal
nız bilim adamı yetiştirme değil, üniversi
tenin araştırma imkânlarından memleketi daha 
geniş çapta istifade etirmenin lüzumunu ıs
rarla işaret etmiş olurduk. Yalnız, bir va
kıa vardır ki, Robert Kolej kapanıyor ve - Ro
bert Kolej kampusu ile bütün imkânlariyle 
ki, 100 milyon lira civarında bir değer ifade 
ediyor - Millî Eğitim Bakanlığı emrine devre
diliyor. Böyle bir imkânı elden kaçırmamak 
ve burada okumakta olan gençlerimizi 3 yıllık 
geçici dönem de kabul edilmek suretiyle Türk 
kültür hayatındaki yerlerinden uzaklaştırma-
mak için cvleviyetle istanbul'da böyle bir 
üniveristenin açılması zaruri görülmüştür. 
Bunu takdir ediyoruz. 

özel yüksek okulların devletleştirilmesi 
lüzumuna işaret eden Anayasanın iptal ka
rarı karşısında Millî Eğitim Bakanlığının 
süratle ve akıllıca tedbirler getirerek, mesele
leri ele alıp bunlardan bir tanesini de kanun 
halinde şimdi Yüksek huzurlarınıza getirmiş 
bulunmasını da memnuniyetle ve teşekkürle 
karşıladığımızı ifade etmeden geçemiyeceğiz. 

Millî Güven Partisi olarak, milletin, bil
hassa yarınlarının teminatını teşkil eden genç
lere karşı beslediği büyük ümidi gerçekleş
tirme mevzuunda hiçbir fedakârlıktan çekin-
miyeeeği bir vakıadır. Yeni kurulan Boğaz
içi Üniversitesi için de Türk Milleti ve onum 
temsilcileri olarak bizler, her fedakârlığa işti
yakla hazırız. Yalnız, yine halimizi ve istik
balimizi teminat altında tutabilmenin akıllıca 
yolu olarak bizim, bu üniversitenin de, diğer 
üniversitelerin de tüm kültür hayatını, tüm 
eğitim hayatının, milletin tarihine, haline ve 
istikbaline yaraşır tarzda, Atatürkçü ülkülerle 
dolu, milliyetçi esasları benimsemiş bir hal
de millet hayatında hizmet alması lüzumuna 
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hem işaret ediyoruz, hem bunu temenni ediyo
ruz, hem de bu inançlı yolda, ülkücü yolda ye
tişecek olan gençlerin millete hayırlı hizmet
ler vermesini diliyoruz. 

Arkadaşlarını, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — En son Sayın Ucuzal da söz 

talebet'tiler. 10 arkadaşımız söz sırasındalar. 
Söz istiyen 6 yi aktığı iğin lehte, aleyhte ol
mak üzere tesbit ettikten sonra diğer arka
daşlara söz vereceğim. 

Sayın Atalay, lehinde, aleyhinde, üzerinde? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Genel olarak 

lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Gülek? 
KASIM GÜL52K (Cumhurbaşkanınca S. 

Üye) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Bikeçligil? 
HÜSNÜ BîKEÇLiO-iL (Kayseri) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın öztürk? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (.Sivas) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın öMürkgine? 
RIFAT ÖZTÜRKÇİîTE (İstanbul) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Kutlar? 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 

— Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu? 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu üye) — 

Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Lehin

de. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sırayı okuyorum: Sayın Ata

lay, Sayın Dikeçligll, Sayın Gülek, Sayın öz
türk, Sayın Artukmaç, Sayın öztürkçine, Sa
yın Kutlar, Sayın Karavelioğlu, Sayın Gündo
ğan, Sayın Ucuzal. Ancak, 7 nci sırada Sayın 
Kutlar'dan sonra aleyhinde söz istiyen olur ise 
8 nci sırayı alacaktır. 

Sayın Atalay, buyurun. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 

Başkan, üyelerin yerine oy kullanılıyor? 
BAŞKAN — Sayın Akyurt, yani birkaç işi 

bir arada yapmama imkân varsa yapayım. Ama 

görüyorsunuz ki, görüşme sırasını tesbit ediyo
rum. Eğer itiraz buyuruyorsanız oy toplamayı 
durdurayım. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Size 
kusur bulmuyorum, dikkat edilsin diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bulunımyan sayın 
üyelerin oylarını kullanmayınız. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanın 

sıralaması üzerine söz sıramda genel olarak le
hinde konuşacağımı ifade ettim. Tasarının so
nunda müspet oy kullanacağım. Ancak tasarı
nın metnini eleştireceğim. Bu sebeple mâruzâ
tım genel olarak lehinde olacaktır. 

İstanbul'da Boğaziçi adı ile bir üniversite
nin kurulması, Robert Kolejin bütün imkânla-
riyle bir Devlet üniversitesi haline gelmesi yö
nünden bir zorunluluk teşkil etmektedir. Bu 
yönü ile böyle bir üniversitenin kurulması ar
tık bir emrivaki haline gelmiş bulunmaktadır. 

Ancak, gerekçeyi eleştirirsek; ikinci sırada
ki hükümler bu görüşe dayanır, fakat istan
bul'da bir üniversite açılmasının ayrı iki nede
nini de ifade eder. Bununla beraber olmaya 
imkân yoktur. Raporda, «İstanbul'da yeni bir 
üniversite açılmasının, dengeli olarak üniversi
teleri yurdun her tarafına yayma fikrine ay
kırı görünürde olduğu» ifade ediliyor ve fakat 
deniyor ki, «üniversitelerin normal öğrenci ka
pasiteleri ile şimdiki öğrenci sayıları arasındaki 
dengesizlik ve şehrin süratle artan nüfusu dik
kate alınırsa, yeni bir üniversitenin kurulması
nı isabetli bir hareket olarak kabul edilmek 
gerekir.» Demek ki, İstanbul'da bir üniversite
nin kurulabilmesi için komisyonumuzca gerek
çe olarak; istanbul'un nüfus artışı ve istanbul'
daki üniversite öğrencileri arasındaki nisbet 
dengesizliği öngörülmektedir. 

Gerçekten istanbul'da nüfus artmaktadır. 
Ama bu nüfus artışı, ne Boğaziçi'nde, ne Fatih'
te ne de Şişli'de olmayıp, Anadolu'dan istan
bul'a akan gecekondu bölgelerinde olmaktadır. 
Bu, şunun ifadesidir; ülkenin diğer yerlerinde 
yüksek oînıllar bulunmadığı için Devlet üni
versiteleri; istanbul, İzmir ve Ankara'da top
lanmıştır. Yüksek okullar; özeli ile, resmisi ile 
bu 3 büyük şehrin dışında Eskişehir gibi ülke
nin belirli yerlerinde toplanmaları sebebiyle 
şüphesiz ki, öğrenci yoğunluğu ve aradaki den
gesizlik kendiliğinden doğmaktadır. Bu neden-
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lerle üniversiteler istanbul, Ankara ve izmir'de 
toplanacaktır. Binaenaleyh, ülkenin her yanın
da eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyacak bir ölçü 
içerisinde bir politika izlenmediği içindir ki, yo
ğunluğu istanbul'da teşkil edecektir. Anado
lu'nun aleyhinde olan bu yoğunluğun İstanbul'
un lehinde olarak üniversite açılmasında bir ge
rekçe olarak göstermek, sağlam bir düşünce 
prensibi ile mütalâa edilemez ve bu mümkün de
ğildir. Elbette ki, üniversiteleri ve yüksek okul
ları, münhasıran ve mutlaka - Atatürk Üni
versitesi hariç, son zamanlarda Diyarbakır'da 
bir fakültenin açılışı hariç - ülkenin büyük şe
hirlerinde kurulur ise, yoğunluk kendiliğinden 
bu bölgelerde toplanacaktır ve bu böyle devam 
edecektir. Binaenaleyh, Boğaziçi Üniversitesi
nin açılmasının gerekçesi; İstanbul'un nüfusu
nun artması veyahut İstanbul şehrinde yüksek 
öğretim öğrencisi arasındaki dengesizlik değil, 
Sayın Alpaslan'ın ifade ettiği şekliyle dahi ol
sa - Robert Kolejin artık kendi hayatını bitirip, 
millî bir şekle inkılâbetnıesi dolayısiyle ve bun
dan istifade ederek bir üniversitenin orada ku
rulması şeklinde ifade edilecek bir zorunluk-
tur. Bu zorunluğun dışında bir gerekçe ile be
raber olmaya imkân olmadığını ifade etmek is
tiyorum. 

Türkiye'de üniversitelerin açılması yönün
den şimdiye değin ne Devlet Plânlama Teşkilâ
tının ne Devlet yönetiminin umumi politikasın
da isabetli ve dengeli bir görüşün mevcudol-
madığmı açıkça ifade etmek lâzımdır. Bunu sa
vunmak mümkün değildir, üniversiteler ve yük
sek okullar rastgele açılmıştır ve belirli yerler
de toplanmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğine yer 
vermiyecek şekilde üniversiteler açıldıkları gi
bi Türkiye'nin kalkınmasını sağlıyacak bir şe
kilde de umumi bir politika gözetilmemiştir. 

Ülkemizin bir tarım üniversitesine ihtiyacı 
vardır. Türkiye'nin gerçek kalkınması için ta
rımda ileri teknolojinin uygulanması zarureti 
hepimizin malûmudur. Kalkınmakta olan ülke
lerin, gelirlerini artırıp, tarım kesiminde çalı
şan nüfusuna insanca yaşama hakkını vermesi 
ileri tekniği öğretme ile olur. Türkiye'nin ge
niş nüfusu tarımda çalışmaktadır. Nazari tarı
mı veren yüksek okul ve üniversiteler belirli 
büyük şehirlerde toplanmıştır. 1934 - 1935 le-
rin Atatürk Türkiye'sinde bir tarım üniversite
sine gitmemek, Ankara'da Yüksek Ziraat Ens-

I titüsünün bünyesinde toplanan ve bir tarım 
üniversitesi olan Yüksek Ziraat Enstitüsüne 
bağlı Ormancılık, Ziraat ve Veteriner fakülte
lerinin bu hüviyetinin Anadolu'ya yayılması 
yerine, onları nazari bir üniversite veya fakül
teler haline getirmesi, Türkiye'de tarımın bu
günkü geri halde kalmasının bir sebebi olmuş-

j tur. Türkiye'de nüfusun % 72 sinin tarımda 
çalıştığı gerçeği karşısında tarımda, hayvancı
lıkta, tarımda toprak dekarına düşen gelir ba
kımından geri kalmış ülkelerin gelirlerini elde 
etmek ve bu gelirlerde vatandaşı iyi hayat şart
larını temin edecek bir düzeye götürmenin im
kânlarını hazırlamamanın bütün veballerini 
hükümetler ve hükümetlerin teşkilinde mesnet 
olan siyasi partiler taşımaktadırlar. 

Şimdi bu vesile ile ifade ediyorum ve de
ğerli Millî Eğitim Bakanından rica ediyorum; 
Türkiye'nin gerçek ihtiyacı olan bir tarım üni
versitesi için hazırlıklar var mıdır, hazırlıklar 
yok ise buna ne zaman başlanacaktır? Yok 
eğer lüzum görmüyorlar ise, bunun için bir il
mî araştırma yapılmış mıdır? Tarımda yoğun 
olan bölgeler içerisinde bunun zorunluğunu de
mokratik ülkelerde, yönetimde üniversitelerin, 
yeni müesseselerin kuruluşunda ve kalkınmada 
halkın iradesi hâkim olur. Ama, bizde halkın 
değil siyasi partilerin ve yönetimin iradeleri 

I kaim olur ve böylelikle bölgeler arasında den
gesizlik ve gelir dağıtımı arasında da çok bü
yük farklılıklar meydana gelir. 

Kıymetli Millî Eğitim Bakanından istirham 
edeceğim ve bu vesile ile bir tarım üniversite
sine ihtiyaç görüyorlar mı, görmüyorlar mı; 
bunun hazırlıklarını yapacaklar mıdır yapmı-
yacaklar mıdır? Bunun tartışmacını bu arada 
yapabilir isek çok memnun ve bahtiyar olu
rum. Türkiye'nin tarımda çalışan nüfusunun 
kalkınması işini, bir ümit ışığını burada bera
berce tartışmış oluruz. 

Bu umumi görüşlerimden ve eleştirilerim
den sonra, şimdi tasarının umumi hatlarını bir 

I gözden geçirirsek görürü" ki, çok acele hazır -
l lanmış bir yasa metni ile karşı karşıyayız. Ger

çekten, bizim her şeyden çok bir yasa tekniği
ne ihtiyacımız vardır. 5 dönemli bir yasa ve bu 
yasalar içerisinde sayıları 10 bini aşmış, için
den çıkılmaz yasalar vs bu yasaların bir türlü 

| düzelnıiyen devamları. Gelen yasa da bu şek-
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liyle yanlışlarla, kanun tekniğine aykırı kısım
larla dopdolu bir yasa ve bilmemki sonunda 
nasıl olumlu oy vereceğiz. Zorunlu halde oy 
vereceğiz, ama vermeye de imkân yok. Bâzı kı
sımlarını değiştirebilirsek, Millet Meclisine ya
pıcı bir karakterde gönderebilirsek çok iyi olur. 

Şimdi 1 nci maddeye hep beraber bakalım: 
«İstanbul'da, tüzel kişiliği haiz, Boğaziçi Üni
versitesi kurulmuştur.» deniyor, doğru. Ama. 
aynı maddenin içinde: «İstanbul Robert Kolej 
Mütevelli Heyetince T. C. Hükümetine devri 
kararlaştırılan taşınır ve ta~mmaz her türlü 
mallar bu üniversiteye tahsis olunur.» hükmü
nün bu 1 nci maddede işi ne, yeri ne, lüzumu 
ne? Bunun geçici madde olması lâzım. Ben so
ruyorum, burada ne lüzumu var? 1 nci madde
de üniversiteyi kuracaksınız, diğer maddelerini 
tedvin edeceksiniz ondan sonra; İstanbul Ro-
bert Koleji Mütevelli Heyetince T. (I Hüküme
tine devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz 
her türlü mallar bu üniversiteye tahsis olunur, 
diyeceksiniz, Bunun 1 nci ma idede, temel mad
dede işi ne? Üniversite kurulduktan 10 y i son
ra Boğaziçi Üniversitesi Kanununun 1 nci mad
desinde artık bu hükmün gereği ve anlamı ka
lacak mıdır?... Ealımyacaktır, Ficin bunlar bu 
şekilde hazırlanır? Acele hazırlanır yahut henüz 
biz bunun esasını daha kurmuş değiliz. 

Bana arkadaşlarım diyebilirler ki, maddele
rin görüşülmesine sıra geldiği zaman bunları 
söyle. Ama. tümünde söyîiyeceğinı, çünkü ge
çici madde olması lâzımgelen, asıl madde ol
muş; asıl madde olması lâzımgelen, geçici mad
de olmuş. Bunları maddelerde soylemiyeceğiz, 
tümünde söyliyeceğiz ve komisyona gidip, ge
çici maddeleri ve asıl maddeleri yerinde, dört-
başı mamur bir hale getirebilecek miyiz, getire-
miyecek miyiz, onun için arz ediyorum. 

Şimdi gelin bakın, şu geçici 8 ncü maddede 
geçicilik nerede? Burada başlıkta: «Üniversite 
yönetim kurulunun başlıca görevleri:» diyor 
ve «geçici dönemi» tâbiri geçen bir tek kelime 
vardır. Ama diğer hususlarının asıl madde ol
ması lâzım. «Üniversite yönetim kurulunun baş
lıca görevleri» g-eçici maddede mi olacak bu gö
revler?... Hayır. Bu asıl madde olacaktır, bu
nun içerismde geçiş dönemine ait ilgili hüküm
ler geçici maddelerde ayrıca yer alacaktır. 

Üniversitenin bütçesi ballığını takvan mad
de geçici madde mi olacaktır? Üniversitenin 

3 yıl sonra bütçesi olmıyacak mı, bütçesinin 
tanzimi olmıyacak mıdır? Bu asıl maddedir, 
geçici madde olamaz. Eğer geçici dönemdeki 
bütçe ile ilgili bir hüküm va,r ise o ayrıca geçi
ci bir madde olarak geçecek, ama üniversitenin 
bütçesi ayrıca asıl maddede yer alacaktır. Büt
çe uygulaması, malî denetim, yıllık raporlarla 
ilgili geçici maddelerin de asıl madde olmaları 
lâzımdır. Üniversite rektörünün geçici donem
deki görevleri geçici maddede yer almalıdır. 
Böylelikle geçiş döneminin sonundaki rektörün 
başlıca görevleri ne olacaktır? Buraya, rektö
rün geçiş dönemindeki başlıca görevleri alın
mış; geçici dönem geçtikten sonra üniversiteler 
Kanununa göre hükümler tatbik edilecek mi, 
edilmiyecek midir? Yani rektörün görevi geçi
ci dönemde ayrı, geçici döneni bittikten sonra 
ne olacaktır? Falan sayılı Üniversiteler Kanu
nuna bağlı mı olacaktır? Hacettepe Üniversite
sinde veyahut Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinde veyahut Atatürk Üniversitesinde olduğu 
gibi ayrı mı olacaktır? Buna ait hükümler mi 
getireceğiz, yoksa çıkacak Üniversite Kanunu 
hükümlerine bağlı mı olacaktır? Hayır bunla
ra ait hiçbir şey yok. 

Üniversite rektörünün görevleri eğer Üni
versiteler Kanununa bağlı kalacaksa o ifade 
edilir. Geçici madde içerisinde geçici rektörün 
görevleri ifade edilir .Bu şekilde hazırlanmalı. 
Hatırlarsınız. Hecettepe Üniversitesinde r ektö-
rün p;c"evleri ayrıdır. Orta - Dcp'u Teknik Üni
versitesin de avndır, Ata+ürk Üniversitesinde 
ayrıdır. Diğer üniversite!eremiz Üniversiteler 
Kanununa bağlıdır. Üniversiteler Kanununa 
TPviıi temel cevoevo kanununa haçlıdır 3.sil dır, 
diğerleri için hükümler getirilir. 

Şimdi burada Boğaziçi Üniversitesinin rek
törünün - tabiî asıl rektör olacaktır, bu geçici 
rektör - görevleri nerede yer alacaktır? Hacet
tepe Üniversitesinde olduğu gibi ayrı hüküm 
mü getireceğiz? Yoksa umumi hükümlere mi 
bağlı olacaktır? Buna ait hiçbir hüküm de 
yok. Zımmen şu anlaşılıyor, geçici dönemde bu 
hükümlere bağlı olacaktır, ondan sonra Üniver
siteler Kanununa bağlı olacaktır. Böyle mi ola
caktır, bunu öğrenmek lâzım. Böyle olacak ise, 
o zaman üniversitenin bütçesi geçici madde mi 
olacaktır, anıl madde mi olacaktır? Burada asıl 
madde olması lâzım, çünkü bütçeler geçici dö-
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neme ait değildir. Bütçe bütün devam eden bir 
şeydir. O halde asıl maddede yer alması lâzım-
gelir. Görülüyor ki, asıl maddeler ile geçici mad
deler birbirine karıştırılmış bulunmaktadır. 

Ben bir önerge vererek tasarının Bütçe ve 
Plân Komisyonuna havalesi suretiyle asıl mad
deler ile geçici maddelerin birbirinden ayrılma
sını istiyeceğim. Metinlerde ibare hataları da 
vardır - bunları şimdi burada ifade etmiyo
rum - zaten Sayın Tevetoğlu'nun başkanı bu
lunduğu Millî Eğitim Komisyonu da metinde 
bulduğu bir hatayı düzelttiğini raporunda ifa
de etmiştir. Ama, hiçbir şey ifade etmez, bir 
değişiklik anlamında olmaz, komisyon onu bu
rada düzeltmedikçe. Yani, değişiklik olmadığı 
müddetçe Millet Meclisi metni olduğu gibi ge
çer. 

Bu sebeple bir önerge takdim edeceğim, 1 
nci maddedeki ibarenin çıkartılarak geçici mad
de haline getirilmesi, üniversite yönetimi, üni
versite bütçesi, bütçe uygulaması, malî denetim 
ve yıllık raporlarla ilişkin geçici 3, 8, 9, 10 ve 
11 nci maddelerin asıl madde haline getirilmele
ri ve 1 nci maddenin ikinci ve üçüncü satırla
rının bir geçici 13 ncü madde haline getirilme
sini istiyeceğim. Yüksek Heyetten bu hususta 
reylerini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, aleyhinde 
buyurun efendim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim?... Sayın Güvenç siz de kullanınız, böylece 
oylama işlemi bitmiş olsun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, bir üniversite açılırken bunun aleyhinde 
konuşmak, bir malûm maarif mensubu olarak 
elbette zor olacak. Ama, acaba niçin aleyhinde 
konuşuyoruz. Bunun da bir sebebi olsa gerek 
veyahut da var. 

Bir arkadaşım biraz önce hakikaten üniver
sitelerin çeşitli kanunu olduğundan bahsetti. 
Bu doğru... Bu kürsüden arkadaşlarımız da za
man zaman mütemadiyen Üniversiteler Kanu
nunun gelmesini istedi, biz de istedik. E, şimdi 
görüyoruz ki, gene bir üniversite kuruluyor, fa
kat Türkiye'de Üniversiteler Kanunu buraya 
gelmiyor. Eğer Üniversiteler Kanunu gelmiş ol
saydı, meseleler tümüyle ele alınmış olsaydı, 
elbette bu da bu arada çıkardı. Böyle peyper- , 

pey üniversiteler gelinceye kadar, Millî Eğitim 
bakanlarının hazırlıklı olup Üniversiteler Ka
nununu Meclisten ve nihayet Senatodan geçir
meleri iktiza ederdi. Birçok Millî Eğitim bakan
ları söz verdikleri halde bu işin üzerine eğilme
mişler ve bu kanunu getirmemişler dolayısıyle 
üniversitelerimizde bir ahenk, bir nizam ve bir 
intizam kurulamamıştır. Bu birinci mesele... 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yani, 

buna göre Üniversiteler Kanununun gelmesini, 
üniversitelerin zamanı geçmeden tüm. olarak ele 
alınmasını istemek hakkımızdır. 4 

Sayın Bakan sık sık eğitim reformundan 
bahsediyor. Eğitim reformundan bahsedildiği 
bir sırada esas üniversitelerde reform bağlıya
caktır. Neden?. Çünkü, üniversitelerden ehil 
insanlar yetişir, üniversitelerden mezun olan 
insanlar kademelerde yer alır ve öğretmense o 
mesleğin mensupları yeni insanlar yetiştirilir. 
Eğer bir milletin üniversiteleri kuvvetli değil
se, iyi çalışmıyorsa, istediğiniz kadar siz çalı
şınız maarifte hakiki bir ıslahatı yapamazsınız, 
yerine getiremezsiniz. Çünkü mesele üniversite 
meselesidir, temel meseledir. Temel meseleyi hal
letmeden teferruatla uğraşmak maarif mesele
lerini halletmek değildir ve bunun hayal edil
mesine de imkân ve ihtimal yoktur. 

Bu ciddî bir meseledir. Onun için gönlümüz 
arzu ederdi ki, hakikaten maarif reformunun 
esaslı ıslahatımın üniversitelerden başlaması ve 
ünivesitelerin meselelerinin halledilmesi - bu
nun hakkında çok kitaplar yazıldı, söylendi -
ve buraya kürsüye kadar gelmesi, geldikten son
ra ciddiyetle bunun üzerine eğilinmesi iktiza 
ederdi. Hele, Sayın Bakanın 12 Mart'tam sonra 
Hükümete gelişinin de sebepleri var, üniversite
lerin durumları malûm. Türkiye'deki üniversite
lerin bir anarşi yuvası haline geldiği malûm. 
Gençlerimize çengel takıldığı malûm, ilim 
adamlarının ne şekilde çalıştığı malûm. O hal
de Millî Eğitim Bakanlığı bunu ele alacağı yer
de, bence rehavet içerisinde bulunuyor ve yerin
de oturuyor. Yani bu ciddî meselenin üzerine 
eğilmemiş oluyor. Bu önemli meselenin üzeri
ne ciddiyetle eğilip üniversitelerimizin açıla
cağı bir devirde kanunun karşımıza gelip, ha
kikaten bu, üniversiteler Kanununun içeri
sinde tedrisatına başlamasını gönlümüz arzu 
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ederdi. Bu başlanmadığı müddetçe bir sene ge
riye gidecektir, filân gidecektir. Ne kadar zor 
kuvveti ile veya disiplin yolu ile üniversiıele
rimizi ıslah etmeye çalışırsak çalışalım ve bun
lar bence bir düzene girmemiş olacaktır; bu 
bir. 

Arkadaşlar, gönlümüz arzu eder ki; kanun 
bize bir iki gün önce verilsin. Maalesef kaderi 
bu. Çok tenkid ederiz, her Hükümetin, hepsinin 
kaderi bu. Bir de bakarsınız ki kanun gelir, 
ivedilikle, öncelikle görüşülsün denir, günde
me alınır, alındıktan sonra görüşülür. Şimdi 
sorarım; bütün arkadaşlarımız bu kanunu ye
rinde okudu. Belki okııyamadılar bile. Günkü, 
gözlerimize konulmadan burada dağıtıldı. An
cak, Komisyon günü toplandı. Bir taraftan bir 
üniversite kuruyoruz, üniversite kanunu yanı
nıza geldiği vakit bir gün, iki gün, üç gün ön
ce tetkik etme fırsatını bulamıyorsunuz. Mad
delerin üzerinde de eğilemiyorsunuz. Şimdi, 
böyle olunca bu da doğru değildir. Bu bakım
dan da bizim bunun üzerinde lehinde olmamız 
iktiza etmez. Neden? Bir kanun geliyor, üni
versite Kanunu. Bunu tetkik etmeden, üstün-
körü ancak al bunu kabul et, gitsin. Bu o mâ
naya geliyor. Bu da yeterli değil. Millî Eğitim 
Bakanlığının, yani daha doğrusu Komisyonun 
bunu bugün değil, birkaç gün sonra tetkike za
man hazııiıyacak bir şekilde bize vermesi, ge
tirmeni lâzımdı. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu husus Ge
nel Kurulun oyuna, kararma iktiran etti. Ya
ni halledilmiş bir konu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

İBAŞKAN — Genel Kurul eyle diledi, bu lü
zumu benimsedi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkan, siz arz edersiniz. Fakat, bir par-
lomanter buraya çıktığı vakitte aleyhinde ola
bilir, o da fikrini söyler. Arz edilebilir, o başka. 
Ama, ben böyle gelmemesini teklif ediyorum. 
Gönlüm bunu arzu ediyor. 

BAŞKAN — Hayır, meclislere, genel kural
lara kusur isnadedilmez. Bu noktadan söylü
yorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
suç isnadetmiyorum. Beyle olması lâzımdır di
yorum. 
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BAŞKAN — Böyle karar verildi. O uygula
nıyor. 

HÜ3NÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz de 
söylediniz. Vaktiyle bu sıralarda muhalefette 
idik. ivedilikle kanun geliyor, gelmemelidir de
dik, küıülerde söyledik, filân ettik, ettik. Zatı-
âlmiz de söylediniz tahmin ediyorum. Bu zabıt
larda var. Ben buna temas ediyorum. Bu balam
dan. Yoksa, arkadaşlarımız kabul etmiş, hürmet
karım tabiî. Bu demokrasidir, ekseriyet mühim. 

Diğer bir mesele de şu : Arkadaşlar, ben bu
nun adına da muhalifim. Neden Boğaziçi Üni
versitesi olsun? Şimdi bunların esbabı mucibe-
leri sayılacak. Şöyle denecek, böyle denecek. 
Onun karşılığı bulunur. Efendim, küçüktü dene
cek, Boğaziçi olsun. Teşekkür ederiz, Robert Ko
lej bu samana kadar çalışmış, memleketimizde 
kalmış, Boğaziçinde bir tesis kurmuş, tesisi bize 
veriyor. Ama, artık bunun adını tâyin etmek de 
tana düşer. Sayın Bakan «ben tâyin ettim» di
yecek. E, pekâlâ; öyle ise millî ruh, millî hare
ket gelsin diyoruz. Hele, hele 'Sivas Kongresi
nin yıl dönümünde, ISayın Millî Eğitim Bakanı
nın da bulunduğu bir sırada Başbakan Yar
dımcısı, İSiyasi işler Yardımcısı Sadi Koçaş 
beyin radyodan konuşmalarını dinledik. Bir 
millî ruhun esmesini istiyor. Büyük Alpaslan'
dan bahsetti, Fatih Han'dan bahsetti, Mustafa 
Kemal'den bahsetti. Milliyetçi ruhtan sözle bah
sedilir, söylenir. Fakat, insan onu bütün hayatı 
ile, içi ile, dışı ile, tutumu ile yaşamazsa bu ge
lişmez, gelişemez. Bir Alpaslan eğer Türkiye'
de varsa, her şeye millî damgasını vurmuştur. 
Çünkü, Selçuk oğullarının eserleri vardır, ünlü 
eserler vardır. Sivas'ta görürsünüz, Dünya'nm 
en mükemmel üniversitesidir. Van'da görürsü
nüz, yine öyledir, Erzurum'da görürsünüz yi
ne öyledir Edirne'de görürsünüz yine öyledir. 
Konya'da görürsünüz öyle, Kayseri'de öyle, El-
sipahi Medresesi ki Dünyanın tıp sahasında en 
ilmî üniversitesi kurulmuştur. Demek ki; Ana
dolu'ya gelinirken ilim ile irfan ile bir yer fet
hedilmiş. Bu iş boşa değil. Yani, öyle gelmiştir, 
millî damgasını vurmuştur. 

Biz milliyetçi olalım diyoruz, milliyetçiyiz 
diyoruz, pekâlâ istanbul'un ve Dünyanın en bü
yük adamının ismi küçük yere verilir mi? De-
miyeiim. öyle değil. Onlar zaten büyüklük id
diasında ınsanıar değil. Büyüklük iddiasında 
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olan insanlar küçük insanlardır, insanın eseri 
kendisini büyük yapar. Niye bu Fatih üniversi
tesi elmasın? Efendim, Boğaziçi küçükmüş. De
ğil. Fatih Han gibi 6 lisan bilen ve ilim adam 
larma «Biz İstanbul'u aldık ama, istanbul'u an
cak ilmimizle fethedeceğiz, faaliyete geçin» di
yen, Dünya'nın en büyük üniversitesini kuran 
ve layisizm anlayışı ile Dünyaya örnek olan, 
islâımn ruhuna göre hareket eden büyük insan
dır o. XII. Kons'tantin dahi patrikhaneye Fa
tih'in vermiş olduğu değeri vermemiştir, itibarı 
vermemiştir. Ondan sonra makamına saltanatla 
göndermemiştir. Bu zat Fatih Külliyesi yapıl
dıktan sonra, Sayın Bakana hitabe diyorum, 
çünkü bir konuşmasında; «her Türk maariften 
anlar» dedi. 

•RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Boğazi
çi Üniversitesi ile ne alâkası var? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
Fatih Üniversitesi olmasını istiyorum. Ne alâ
kası var?.. Çık buraya konuş, yerinden mırıl
danma. Sen senatörsün, burada kürsü var. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Dik
katli konuş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
dikkatli konuşuyorum. Sayın Başkanım, rica 
ederim; oturduğu yerde söz dağıtmaya hakkı 
yok. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Basım 
ağrıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Basın 
ağrıyorsa çık dışarıya. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ne için 
çıkacağım? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bilme
diğin bir şey. Kültürün o kadar. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ezber
lemiş üç lâf... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ezber
lemiş değil, senin gibi adamları çok okuttuk, 
daha okuturuz; merak etme. Rahlei tedrisimiz
den senin gibi çok adamlar geçti, daha geçer. 

BAŞKAN — Lütfen devam ediniz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — «Ne 

alâkası var» diyor. Alâkası var. Ben bir 
isimden bahsediyorum. Şimdi, Fatih Kül
liyesi kurulduktan sonra, üniversite açıldıktan 
sonra bir yer ister. Ama, o zamanın ilmiyesi der 
ki; «giremezsin.» Ancak, üniversitede yer al

mak için imtihandan geçmeniz lâzımdır. Fatih 
gibi bir zatı imtihana tabi tutarlar da ilmiye 
ancak o zaman ders verdirtebilir ve talebelere 
ayrı ayrı para verilir. Külliyesini okuduğumuz 
vakit makama göre nasıl para verilmiş gayret
ler içinde kalırız. Şimdi bizim İstanbul'da böyle 
büyük bir üniversite kurmuş zatımız var, almış 
istanbul'u, damgasını vurmuş. Bir üniversite 
acıyoruz, ismi Boğaziçi Üniversitesi. Bosphor 
gibi bir şey. istanbul'un, o güzel yerine, akar-
sularma İstanbul senatörü olan arkadaşım bunu 
teklif etmeli idi, Hisar'm yanına ancak o Hi
sar'm güzelliği ile mütenasip Fatih Üniversitesi 
yakışır ve bunu her Türk genci her Türk, her 
Türk parlömanter'i ister zannederim. Şimdi öy
le he, adının böyle olmasını arzu ederiz. Gönlü
müzden bu geçer. Yani, o Boğaz'ın sularında, 
hâkim noktada bu isim bulunmalı. Kolay mı 
onu yapmak, öyle ilmiyeye değer verilen, ilmi 
•meselelerin üzerine ciddiyetle eğilinen bir de
virde muazzam ilim adamları yetişmiştir, muaz
zam insanlar yetişmiştir. Dünya hâkimiyetinin 
sırrı, büyük olmanın sırrı, yükselmenin sırrı 
burada. Eğer, üniversiteleri öyle kurup öyle iş
le t ©biliyorsak, üniversitelerimize eyle ilim 
adamları yetiş tirebiliyorsak, üniversite kamın-
lar:ımi3i öyle tedvin edebiliyorsak âcil olarak 
kanunları geçirmiyorsak o zaman üniversite 
tam bir üniversite olarak kurulur. Yoksa o üni
versite değil. Bunu kurabiliriz, kurulur, şu yıl 
sonra bize geçebilir. Ondan sonra bize hibe edi
lir. Dostlarımızın da bunu zaten benimsemele
ri lâzımdı. Neden? Biz öyle civanmert milletiz 
ki; Kennedy iyi bir reisicumhur idi, iyi yapmış 
caddelerimize, bir çok yerlerimize onun adını 
veriyoruz. Böyle olunca o cemilekâr dostları
mız, 'böyle âlicenap bir insanın böylesine dine 
Irymet vermiş bir insanın dört başı mamur bir 
insanın adının orada olmasını elbette arzu eder. 
Benim kanaatimce arzulanır. Böyle yapmak lâ
zım. 

Şimdi o halde, bir takrir verdik, arkadaşla
rımız bunu izah edecek. Onlar yeri geldiği vakit 
fikirlerini söyliyecek. Ben bu bakımdan kanu
nun aleyhinde bulunuyorum. Toparlıyorum; di
yorum iki; isim yerinde değildir, ismin boğazın 
hisarları ile mütenasip bir isim olması lâzımdır, 
Fatih Üniversitesi olması lâzım. Efendim, bu kü
çük yermiş, hibe edilmişte onun için vermedik... 
Bunlar tatmin edici sözler olmaz kanaatimce. 



G. Senatosu B : 112 9 . 9 . 1971 O 

Diğer mesele : Arkadaşımızın da temas ek
tiği gibi bu kanunla üniversite kuruyorsun, dört 
başı mamur olmalı. Üzerinde durmalı ve ilim 
adamları ile takviye edilmeli. 

Diğer bir mesele : Üniversiteler kanunu böy
le teker teker gözümüzün önünden geçiyor. Her 
geçtikçe üniversiteler meselesi halledildi zan
nediyoruz. Ama, çok saman geçti, sözler söyle
dik, konuşuldu, bir üniversiteler kanunu gel
medi. Nitekim, tedrisat yılı başlıyor. Tedrisat 
yılı başlarken üniversitelerin elbette bu noksan 
taraflarını giderici olan yönleri var ki bunun 
da kanunla düzenlenmesi iktiza eder. Her biri 
bir başka biçimde çalışabiliyor. Onun için o ka
nunun beraber gelip, o üniversiteler kanunu
nun içerisinde mütalâa edilerek bunun çıkma
sını arzu ederdim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın G-ülek. üzerinde konul
mak üzere buyurunuz. 

'KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın iiyeb-
ri; gönül isterdi ki; yeni bir üniversite kanu
nu gelirken bu üniversite tarım üniversitesi ol
sun. Hakikaten memleketimizde teknik ürivcr-
site gibi bir tarım üniversitesi ihtiyattır. Dün 
yanın pekçok yerinde buna büyük enam verilir, 
Bunu Sayın Millî Eğitim 'Bakanmdr-.n bilha^a 
rica ederim. Bu konu üzerinde dursunlar. 

Yine gönül isterdi ki; 'Türkiye'de anılan. ye
ni bir üniversite istanbul'da değil de memleke
tin başka tir yerinde açılsın, Üniversitebri 
yaymak lâzım. Teksif etmenin zararları eok. is
tanbul'da bir üçüncü üniversite açmak annı edi
lir bir şey değildir. Ancak, önümüzdeki tasarı 
ile açılan üniversite, açılan değil devredilen bir 
üniversitedir. Bütün tesisleri ile mevcut bir mü
essesedir. Orada kalması tabiîdir, 100 yıldan fas
la Türk eğitim hayatına değerli katkılar yap
mış, hizmetler etmiş bu müessesenin; başarılı 
mezunlar vermiş, etütler yapmış bu müessese
nin Türkiye'ye yine değerli hizmetlerde .bulan
ması, bu yoldan yeni şekli ile de memleketimi
ze hayırlı olmasını temenni ederim. 

Devredilen kıymet büyüktür. Hakikaten bu
gün mevcut yerin, tesislerin kıymeti 100 milyo
nun çok üstünde. Gayet modern binalar, Orta -
Doğu'mm en güzel, en zengin kütüplıanelerin-
â.zn biri. Lâıboratuvarları ise Orta - Boğu'nmı en 
mükemmel lâboratuvarlarından bâzılarıdır. 

Devredilen bu müessesenin birtakım özellik
leri var : Bir özel eğitim sistemi var. Özel me-
tcila eğitim yapar ve yine eğitim dilinin 
de bir özelliği vardır. Burada bir nevi seminer 
usuliyle eğitim yapılır. Sınıfları küçüktür ve 
orada bir dünya dilinden eğitim yaptığı için 
gayet iyi yazılmış kitapları vardır. Hoca çıkıp 
ders takrir etmez. Evvelden o gün konuşulacak 
konuyu şu şu kitaplardan okuyacaksınız diye 
talebeye bildirir, onlar okurlar, gelirler ve sı
nıfta o konu iizerinide seminervâri tartışmalar 
yapılır. Hayata daha yakın konuları ele alma 
imkânı sağlanır. Eğitim dili bir dünya dilidir. 
Bunun kıymeti hakikaten pek çok. Bir dünya 
dilinde eğitim yapmanın önemi; bir kere dünya 
dili olduğu için büyük bir kütüphane orada 
okuyanların emrindedir. Dünyanın en iyi kitap
ları, en iyi yayınları emirlerindedir. Bunları ta-
kibetmek imkânını bulurlar. Zaten bugün dün
yada üniversite eğitimi derken bir dünya 'dili 
bilmeden bu eğitimin yapılamıyacağı üzerinde 
artık anlaşmaya varılmıştır. Mutlaka bir dünya 
dili bilmeden ne öğrencisi, ne öğreticisi üniver
site tahsili yaptığı iddiasında bulunamaz. 

Sayın arkadaşlarım, bunda Millî Eğitim Ba
kanlığının, millî eğitim sistemimizin büyük bir 
noksanı var, büyük g'ünahı var. Türk kolay dil 
öğrenir. Bu dünyada meşhurdur, çok kolay dil 
öğrenir. Türk gencine dil öğretmemek büyük 
vebaldir, günahtır, haksızlıktır. Dil öğrenmi-
yen. bir dünya dili Öğrenmiyen Türk genci üni
versitede hakiki bir üniversite tahsili yapamaz. 
Bir dünya dili bilmiyen profesörü, öğreticisi o 
öğrenciye dünj^adaki ilmin gelişmelerinden ha
berdar olamadığı için, bunları yakından takiibe-
deme'diği için gönlün istediği gibi ve dünyada 
üniversite standartlarına uygun tedrisat yaptı
ramaz, buna imkân da yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, bizim bir dünya dili ih
tiyacını görerek buna esaslı çare bulmak zaru
retimiz belirlidir. Bunu ele almanın zamanı gel
miş ve geçmiştir. Dünya dili ihtiyacı sade es ge
lişmekte olan memleketlerde değil, gelişmiş 
memleketlerde de vardır. Sanayileşmiş birçok 
memleket üniversitesinde hocasına, talebesine 
mutlaka bir dünya dili öğrenmek mecburiyetini 
koyar. Danimarka'sında, Belçika'sında hattâ 
gelişmiş, ileri büyük memleketlerde, Almanya'
sında, İngiltere'sinde mutlaka kendi dilinden 
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bir başka 'dili öğrenmeyi mecburi kılar. Oralar
da bu dili öğrenmek çok zordur. O milletler o 
dili büyük zorlukla öğrenirler, kabiliyetleri 
yoktur. Ama benim milletimin 'dil öğrenmekte 
kabiliyeti dünyada meşhur, harikulade çok. Bu 
kadar kabiliyetli gencime eğer ben bir dünya 
dili öğretemiyor sam bu vebalin altından kalka-
mam. -

Sayın arkadaşlarım, bu ihtiyaç Türkiye'de 
çoktan duyulmuş, Tanzimattan beri fbu ihtiyaç 
üzerinde, bunu karşılıyacak çareler üzerinde 
durulmuş. Mektebi Sultani açılmış, Galatasaray 
dödiğimiz mektep açılmış. Galatasarayda hemen 
Tanzimattan sonra bir yabancı dil, o günün 
dünya dili öğretilmeye başlanmış. Daha sonra 
Cumhuriyetten beri yine bu ihtiyaç üzerinde 
durulmuş; Ankara Koelji açılmış, başka kolej
ler açılmış ve nihayet Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi açılmış. 

Gönül ister ki, şimdi bize devredilen bu mü
essesede bir bakımdan eğitim ve öğretim siste
minin özellikleri, diğer bakımdan öğretim dili 
özelliği devam ettirilsin. Önümüzdeki tasarının 
3 ncü maddesinde; «üniversitenin yetkili karar 
organları eğitim ve öğretim sistemi ile lisan ko-
nuusunda bu üniversitenin özelliklerini göz 
önünde bulundurur» diyor. Demek özellikleri 
kabul ediliyor. Hakikaten var özellikleri. Hem 
öğretim dili bakımından, hem de öğretim siste
mi bakımından Özellikleri var. Ancak bu mad
de sadece yetki veriyor bunların devamı için. 
Gönül ister ki, yüzyıldır hizmet etmiş, başarı
sını ispat etmiş bu sistem devam etsin. Sadece 
yetki verilmek suretiyle değil, devam eder su
retiyle. 

e'sessede yeni bir devir başlarken millete, mem
lekete bu yeni devrin hayırlı olmasını temenni 
ederim. Yüzyıldan fazla (bu müessesede kurucu 
olarak, mütevelli heyeti olarak, eğitim üyesi 
olarak hizmet edenlere, ki, eğitim üyeleri ara
sında Tevfik Fikret gibi memleketimizin mute
na şairi ve vatanperveri var, Behçet Kemal gibi 
müstesna vatanperverler var, şairler var, bütün 
Türk olsun, yabancı olsun hizmet etmiş herkesi 
burada saygı ile anmayı Türk'ün kadirşinaslı
ğına yakışır bir hareket telâkki ederim, 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, çocuklara karşı Na
faka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
110 sayın üye iştirak etmiş, 110 kabul; 

Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mah
keme dışı evrakın yabancı memleketlerde teb
liğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 110 sayın üye iştirak etmiş, 109 ka
bul, bir çekinser; 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 
1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Swazüand Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 
1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların teatisi 
ilo yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulun'duğıına dair kanun tasarısının açık oyla
masına 103 sayın üye iştirak etmiş, 103 kabul; 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının açık oylamasına 106 sayın üye 
iştirak etmiş, 106 kabul; 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - At
lantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine Ek 
Kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi 
Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
da 108 sayın üye iştirak etmiş, 108 kabulle tasa
rılar Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiştir. 

Lehinde Sayın özüürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; Anayasa Mahkemesinin 
ezel yüksek okullar hakkındaki kararının sonu
cunda gerçekten Millî Eğitim Bakanlığının, 

Ben bu madde üzerinde bir önerge sunuyo
rum. İltifatınızı rica ederim. 'Benim bu önerge
de dediğim şu : «Üniversitenin yetkili organları 
bu üniversitenin özelliklerini göz önünde bulun
durmak suretiyle mevcut eğitim ve öğretim sis
temini ve dilini devam ettirir.» Yetki değil, de
vam ettirsin derim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla Boğa
ziçi Üniversitesi haline getirilecek olan mües
sesenin mezunların'danım. Ben burada feyz al
dım. Hayatımın en güzel yıllarımdan (bâzılarını 
burada geçirdim. Bilim kurulları, idareciler 
değişse de devamıdırlar. Yüzyıldan fazla mem
leketimize Ibilim âleminde hizmet etmiş bu mü-
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Sayın Şinasi Orel'in liderliğinde gösterdiği ba
san takdire şayandır. Bir çıkmaza girmiş olan 
bu özel yüksek okulların resmî okullara dönüş
türülmesi de, K-obert Kolejinin de üniversite 
haline getirilişi de bu mayanda olmuştur. Ger
çekten Bobert Kolejin Boğaziçi Üniversitesi 
haline getirilmesi milliyetçi ve hakikaten gerçek 
eğitimci bir düşünüşle millî eğitimin felsefesine 
ve esasına dayanan bir düşünüşle de mütalâa 
edildiği zaman yerinde bir kara? ve yerinde bir 
iş olmuştur. 

Ayrıca, memleketimizde yüzhinin üzerinde 
üniversiteye girecek öğrenci liselerden mezun 
oluyor ve üniversitelere biz ancak cubeş bine 
yakın öğrenci alabiliyoruz. Böylece Bobert Ko
lejin Boğaziçi Üniversitesi haline getirilmesi bu 
yönüyle bir rahatlık yaratmış olacaktır. 

Ayrıca, ben bası arkadaşların fikirlerine, 
üniversitelerin Anadolu'ya yayümam fikrine ka
tılmakla birlikte üniversite üyesi yetiştirilmedi 
bakımından büyük merkezdeki üniversitelerimi
zin bu yönüyle ele alınmam, Rohert Kolejin Bo
ğaziçi Üniversitesi haline getirilmesiyle de yine 
bu yende bir gayretin ve anlayışın geliştiği ka
naatindeyim. Bugün Türkiye'de 8 üniversite
miz var. klâsik veya yeni metotlarla., yeni sis
temlerle çalışan, Asgari iki misk üniversiteye 
ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani 16 tane üniver
siteye ihtiyacı vardır. Bugünkü öğretini üyesi
nin tam beş katına ihtiyaç vardır. Yani Tür
kiye'nin nüfusuna gere üniversitelerin, fakülte
lerin, yüksek akademilerin Anadolu'da açıla
bilmesi için normal olarak ihtiyacı budur, öyle 
ise üniversitelerin eğretim üyesi olan, yerde, 
şimdilik eğretim üyen olan yerde açılmasının 
faydası vardır. Bilâhara hurdan yetişecek 
eğretim üyelerinin Anadolu'ya yayılmasında, 
hem maddi yönüyle, hem de hu imkânları yö
nüyle mütalâa edildiği saman daim faydalı ol
duğa kanaatindeyim. 

Ayrıca, bizin Anadolu'da açacağınız üni
versiteler veyakutta akademiler birkaç öğretim 
üyesi ile işletilme gibi bir duruma düşürülmek
tedir, ki bugiuı örneklerini görüyoruz. Böyle 
olmaktansa orada okuyan löO - 20G çocuğun da
ha teşkilâtlı, öğretim üyesi ve imkânları bakı
mından daha iyi üniversitelerimizde okutulma?! 
hem iyi yetişmesi bakımından, hem do memle
kete dalıa ucuza maîolması bakmımdam öğretim 
üyesi ve öğrenci bakımından faydalıdır. Ayni 

samanda eğitim değeri yönünden de, harcanan 
paranın değerlendirilmesi yönünden de daha 
faydalı olduğu kanaatindeyim. O bakımdan ben 
Sayın Sırrı Atalay'm ve bası arkadaşlarımın bu 
yöndeki fiikrlerine bir yönüyle iştirak ediyorum. 
Zamanla Anadolu'ya yayılmasında fayda vardır. 
İinee bu takviyenin büyük merkezlerde gelisti-
rilme'd kanaatindeyim, Çünkü, gerçek de bunu 
gö'öeriyor. yıllardır yaptığımız ça^a ve gayret
lenmez rağmen. 

Yalms bu üniversitelerin kurulup gelişmesin
de ülkenin İhiiyaeı olan ilim adammm kalkın
ma plânları hedefinde yetiştirilmesi üniversite
lerin ve fakültelerin açılmasiyle bağdaşık ol-
nıahcbr. 

Şimdi, Eobert Koleji Boğaziçi Üniversitesi 
haline getiren tasarının bir maddesine bakıyo
ruz; geçiş döneminde Boğaziçi Üniversitesinde 
yalnız temel bilimler, mühendislik ve idari bilim
ler bölümleri olacaktır. Geçiş dönemini, vermiş 
üç yıihk bir geçiş dönemi tanımış. Bunun sonun
da- memleketin ihtiyacı olan, arkadaşlarımın da 
belirttikleri gibi tarımda, teknikte gerekli bi
lim adammm yetiştirilmesi yönüne bu üniversi
tenin fakülteleriyle yönelmesinin faydalı olaca-
çı İLTimcilideyim. Bu, burada mevzuübahse-
•''•"': :"d :, ama ilerisi bçin bunun olacağı kanaa
tindeyim. Sayın Bakandan bunu öğrenmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, memleketin ihtiyacına 
göre fakülte açılmasını, yüksek okul açılmasını 
istiyoruz. Hatırlarsınız 1963 yılında Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinde bir akşam okulu, 
akşam öğretimi yapan bir okulun açılması için 
bir kamın çıkarıldı. Ben grupumun sözcüsü ola
rak bunun karşısında oldum. Ve bütün çabama 
rağmen de kanun çıktı. Benim uğraşım, o za
manki bütün uğraşım şu idi, size arz etmek 
istediğim huluslar şu idi: Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesini bitirmiş bugün 3-5 000 kişi 
var, bunlar bir yere yerieştirilemenıiş. Memle
ketin eğitim ihtiyacına, 3rani memleketin eğitil
miş insangücü ihtiyacına, bilim adamına ihti
yacına göre bir sistemin, bir eğitim sisteminin 
kurulmamış olması sebebiyle ve o gün açıkta 
kalan çocuklarımızı, bizi zorlayan, Hükümeti 
zorlayan çocuklarımızı, Devleti zorlayan çocuk
larımızı bu aksam okulunda. Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde okutursak biraz önlermiyiz 
diye bir anlayış içinde o kanunu çıkardık. Fa-
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kat işlemedi. Bu aksam öğretimi Dil ve Taıib 
Coğrafya Fakültesinde islemedi. Ö3*!e ieo bizâ 
açacağımız üniversiteler, fakülteler, l isân ar.; 
cağımız akşam Öğretimi ile olan kısımlar hı. 
5 Yıllık Kalkınma plânlarında hedef alman eğ 
tiimiş insan gücü ve teknik adam, bilim ada:: 
yönünden olmalıdır. 

O balamdan Boğaziçi "üniversitelinin 
çok memleketin bu ihtiyacına göre fakül 
kurup geliştirilmesinde Sayın Millî Eğit 
kanından daha ileri günler iein - bu k; 
tasrihi yok ama - getireceği her türlü h 
Yüce Senato yanında olacağına da İnanıyorum. 
Bu yönden çabamız memleketin hayrma ola
caktır. 

Boğaziçi üniversitesinin ve bundan sonra 
açılacak üniversitelerin memleketin gerçek ih
tiyacı olan duruma göre etüt edilmesi, hangi 
bölgede hangi üniversitenin açılmasının daha 
faydalı olacağının mutlaka iyi tesbit edilmesi 
gerekir. Bu dünyada denenir is olan rrıivc:"i 
te kuruluş esaslarında, h a / , c a u " ' u * 1 
larm, orta seviyeli, orta .> "ce T P'IC1 

larınm, teknik okulların r : \ r l ' 1 "> 
G-üney Kore'de bilhassa F^Je i - u n y ^ ' 
eski Almanya'nın kalk ın-a ^ < L O' , '1 

bünyeye göre geliştirilip u i ^ e . ' J . r n l , , n 2 
tirilmesinde çok esaslı r».t ~ „ 
onun için de üniversiteler bulunduğu yerleıde 
dünyanın en güzel üniversiteleri clmuş, en fay
dalı üniversiteleri olmuştur. 

Bunu söylerken bâzı arkadaşlarımızın da be
lirttiği gibi, Sayın Bikeçlıgılın üzerinde önem
le durduğu gibi, bizim de yıllardır burada gru-
puın adına «üniversite reformunu mutlaka ger
çekleştirelim yoksa üniversitedeki huzursuzluk
lar bir istek gibi başlamaktadır ki - bunlar tu
tanaklara defalarca geçirilmiştir - »bir istek gibi 
başlar. Bunun karşısında oldukça, bunlar daha 
da olumsuz yönleri ile gelişir, büyür ve memle
keti bir üniversite buhranı, üniversite huzursuz
luğu sarar» diye burada saatlerce konuşmuş, 
tutanaklara geçirdiğimiz halde, hattâ üniversi
teden gelen istekler % 30 - % 90 Milli Eğitim 
Komisyonunda bulunan arkada~Iavmm;, hattâ 
o gün beraber çalıştığımız komisyon başl:anumz 
orada % 80 ini dahi kabul ettiğimiz c eeeslerm 
sonradan bir kenara itilmiş olması ve üniversite 
gençliği bunu kendilerinin arzu edipte, memle-

iiıın 

getirilmelidir. 

kik 

I kat hayrına olan bu işi Devletin yapmayışı gibi 
bir peeıieycma sokarak huzursuzluğu burada baş-

1 i.'ö.nj), iu.GQiOji.ii cıUi'umÂara ±mmı 

üym ise üniversite reıormu 
üniversite reformu mutlaka maddi şeylere da
yanmaz, üniversite reformlarının yapılışı ta
mamen tekniktir, tamamen memleket gerçekle
me uygım bir sistemin getirilmelidir. 

Saym Milli Eğiam Bakanı diyecek ki, «Han-
i sistemden bahsediyorsunuz, Türkiye'de ha-
ikateıı faydalı bir eğitim sistemi ver mı ki.» 
ogru ilk eğretimden üniversitesine kadar ben 

de inanıyorum ki, faydalı değildir. Fuzuli za
man öldürülmektedir derslerin öğretilişinde. 
hat 'â memleket gerçeklerini yahut da şartların 
gerektirdiği şeyleri öğrenmesi gerekirken, onun 
çok daha dışındaki lüzumsuz bilgilerle öğrenci 
kafalarını doldurup, hayata atıldığı zaman da 
bir şeye yaramaz halde, Türk gençliğini bir 
yönü ile harcıyoruz. Bunun hepiniz farkındası
nız. 

Çok değerli arkadaşlarım, üniversite refor
munda, istenen şeyler çok önemli değildir. Sa
yın Hakandan çok, çok istirham ediyoruz, bu 
biran önce gerçekleşsin. Yarın üniversiteler 
tekrar faaliyete geçtiği zaman bunlar yine ko
nu olacak, bunlara dayalı çeşitli huzursuzluklar 
yine gelişecek, hattâ üniversiteler içerisinde 
bir kürsü ve bölüm meselesini halledememek 
yüzünden, üniversite içindeki öğretim üyeleri
nin gerçekten o İşe lâyık olanın bir kürsüye sa-
hibolanm baskısından çeşitli yönleri ile kurtu
lamaması bakımından, sivrilememesi gerekli bi
lim dalmlaki yerini alamaması gibi durumlar 
vardır. Öyle ise kürsü sisteminden bölüm sis
temine geçip, dünyanın bütün üniversitelerin
de, en klâsik olan İtalya üniversitelerinde dahi 
bugün gerçekleşmiş durumdadır, 

Öyle ise Türk üniversitelerinde artık refor
ma, tam gün çalışmaya mutlaka gidilmeli. Tak
dir edersiniz, öğretim üyeleri özel okullar faali
yette iken, hattâ onun dışında kendi bilim da
lındaki forsunu diyeceğiz, yahutta o makamını 
başka türlü, ticari yönlerde kullandığının yüz
lerce şahidi olmuşuz ve şikâyetlerin karşısında 
bulunmuşuz. 

Öyle ise tam gün çalışmanın üniversite üye
sini 24 saatini öğrenci ile birlikte geçirecek hale 
getirmesinin - gerçi 24 saat bir öğretim üyesi 
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üniversite ile İlgilenmez ama, 8 saatlik mesaisi 
yahut da su kadar saat mesaisi dışındaki za
manlarını evinde, yerinde, dairesinde, bulundu
ğu yerde değerlendirmek imkânını yaratan bir 
sistemin getirilmesi - ama bunu getirirken üni
versite üyesini, üniversiteden aldığı şu kadar 
paranın 10 misli, 20 misli, 30 misli dışardan al
dığının önlenmesi nasıl olacak o ayrı bir şeydir. 
Bunda çalışan, bu işte üniversitede çalışan ka
lır, ticari hayatını seven de ayrılır gider o da 
başka. 

Yönetime katılma işi; artık demokratik re
jimlerin kaynağı üniversitedir. Demokratik ge
lişmelerin, bilimsel gelişmelerin ve Türkiye'de 
olduğu gibi bütün dünyada da her türlü mem
leket hayrına olacak gelişmelerin kaynağı, bi
limsel kaynağı üniversitedir. Öyle ise orada ça
lışan insanların bilimsel kaynakta müşterek ça
lışması gerekir. Demokratik hayatta olduğu gi
bi. O da cemiyetin bir bölümüdür. Okul taa 
John Dewey'den beri kabul edilir, takdir eder
siniz, üniversite de bir okuldur. Üniversite ce
miyetin bir bölümüdür. Okul cemiyetin bir bö
lümüdür. Cemiyette yaşanılan hayat, okulda 
yaşanır. Bu artık Amerika'sında, Almanya'sın
da, İngiltere'sinde eğitimin ilkesi haline gelmiş
tir. Öyle gelmiştir ki, bunda öğrenci bir güneş, 
öğretim üyesi ve bütün ders araçları onun et
rafında dönen bir seyyare, yani gezegenler gi
bidir. 

Öyle ise, biz de üniversitelerimizde üniversi
teyi, reformları getirerek bu hale getirmek zo
rundayız. 

Ayrıca, üniversiteler arası öğretim üyesi 
alıp - verişini mutlaka sağlamalıyız. Yani bir 
dayanışma, üniversiteler arasında bir dayanış
ma kurmalıyız. Biz kendi üniversitelerimiz ara
sında bu dayanışmayı kuramazken, işte açaca
ğımız Boğaziçi Üniversitesine kendi içindeki öğ
retim üyelerini intibak ettirmeye çalışacağız el
bette. Çeşitli imkânlar vererek. İntibak ettire
mediğimiz zaman, dışarıdan öğretim üyesi oraya 
getireceğiz. Bunda zorluk çeker durumdayız, 
bir üniversite reform kanunu olmadığı için. Oy
sa ki, dünya üniversiteleri, bir ülkeden diğer ül
keye öğretim üyesi aktarma işini halletmiştir. 
Bu bakımdan Sayın Bakandan biran önce bu 
üniversite reformunu çözmelerini, getirmelerini 
diliyoruz. 

1 Çok değerli arkadaşlarım, bu arada üniver-
I site deyince yalnız üniversitenin, ders okutulan, 
I lâboratuvarmda çalışılan, deneyler yapılan kıs-
j mı ile düşünülmemeli. Dünya üniversiteleri bu-
| nun yanında birçok şeyleri de halletmişler. Öğ-
I renoiyi insan olarak düşünmüşler. Radikal çağ-
I da olan bir gencin, her an yeniliklere karşı olan 
I atılımını bildikleri için, bu atılımını mutlaka 
I kanalize etmek için çeşitli sosyal faaliyetlere 
I imkân vermişlerdir. Biz ise, çocuklarımızı orta

lara bırakmışız, onların oturacağı bir gençlik 
lokali bulamamışız, 150 bin yüksek öğrenim 
gençliğinin 16 bin yahut da 19 bini bulmıyan 
kredisi ve o kadar da yatak kapasitesi var. 

Ben Viyana'da bir yurt gördüm, o yurtta, 
yalnız bir yurtta kalan öğrenci sayısı 12 000. 
Bir tek yurtta kalan öğrenci sayısı... Ama bu 
yurt öyle bir yurt ki, içinde sinemasından, lo-

J kantasından, kafeteryasından, barından, kitap
lığından, bütün spor alanlarına kadar var, yüz-

I me havuzlarına kadar var. E., Gençlik için bir 
üniversite böyle düşünülür. 

Biz okul yapıyoruz, okulda, çocukların te
neffüsünde gezeceği ve eğleneceği imkânları 
vermiyoruz. Yani Sayın Millî Eğitim Bakanına 
bunu arz ederken, bu kanun münasebetiyle, bu 
üniversite münasebetiyle bunu arz ederken, üni
versitelerin ve okulların kuruluşunda mutlaka 
bir reforma ihtiyacolduğuna inanıyorum bu ger
çekleri ortaya koyarken. 

Sosyal faaliyetlerin önemini kısaca belirt
tim. Bu gelişme çağında olan hattâ özerklik 
içinde kendisini dokunulmazlığı olan bir millet
vekili, bir Senatör kadar hisseden ve polise 
bunun için dayatan, özerkliğin anlamını burada 
bulan ki- bu öğretim üyesi - öğrenci münase
betlerinin, kısırlığından, yalnızlığından, ideal 

j kuraklığı içerisine bırakılmış olan gencin isti-
I kâmetlendirilememesinden - kendisini özerk 

sandığı zaman,, o özerkliği bir dokunulmazlık 
gibi gören öğrencinin - aslında öyle değil -
özerklik bilimde, daha öncede yönetiminde 
özerklik var idi ki, bu bilimsel çalışmanın özerk
liğini bu kürsüden yalnız üniversitede değil, 
dikkat buyurulursa bütün okullarımızda öğ
retmenlerin özerk bir anlayış içinde bilim yö
nünde çalışmasını ben arzu etmişim, grup adı-

| na konuşumuşum. Bu şunun için. 
Bir öğretim üyesi, bir öğretmen, hattâ bir 

I ilkokul öğretmeni, kendisini şu veya bu baskı-
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nın altında hisseder ise gerçek bilgiyi öğrete
mez. Bilimin özelliğinden, hususiyetinden ge
lir bu. Bu bakımdan özerklik bu yönü ile an
laşılmalıdır. Fakat, öğrenci bunu böyle anla
madı. Ve öğrenciye bunu böyle anlatamadık. 
Öğrenci kendisine bir dokunulmazlık anlayışı 
içinde hareket etti, Devlet kuvvetlerine karşı 
bunun için geldi. 

işte sosyal faliyetleri geliştirecek olan alan
ların üniversite içerisinde gerçekleştirilmesi bu
nun için önemlidir. 

Ayrıca, üniversitede okuyan çocuklarımızın 
hepsi zengin çocukları değildir. Bu çocuklarımı
zın daha iyi okuyabilmesi için, ucuz kitap, ucuz 
notun mutlaka temin edilmesi gerekir. Üniver
site açmak önemli değil, bunları sağlamak önem
lidir. Siz üniversite açar bunları sağlıyamazsa-
nız, çocuk kitap ve ders araçları bakımından 
yeteri kadar kütüphanesi, kitaplığı ve kendisi
nin temin edeceği notlara verecek parası bu
lunmaz ise, bu çocuk elbette ki yetişemez. 

Demek ki, üniversite, bütünü ile açılırken 
bir reform anlayışı içerisinde düşünülmeli. Bu 
da getirilecek reform kanunu ile gerçekleşeceği 
kanaatindeyim. Bu çok hayırlı teşebbüsü kut
larım. Sayın Millî Eğitim Bakanının gerçekten 
millî eğitime Atatürkçü bir çizgide, milliyetçi 
bir çizgide, Cumhuriyet ilkelerine dayalı bir 
çizgide vermek istediği yolun hayırlı olmasını 
diler, bu hayırlı işlemin, bu hayırlı gidişin ya
nında olduğumu da saygryle sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç aleyhinde. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. Evvelâ şunu 
arz etmek istiyorum ki; Bu kanunun hazırlanış 
tarzını garipsememek mümkün değildir. Kanun 
5 ösas maddeden terekkübetmektedir. Bu mad
delerden ikisi de yürütmeye taallûk ettiğine gü
re geriye üç esas madde kalıyor. Bunun ya
nımda 12 tane geçici madde vardır. Yüksek ma
lûmları olduğu üzere, geçici maddeler, muvak
kat zamanlara inhisar eden maddeler olmak 
lâzımlgelir. 1 sene, 5 sene, 10 sene ne ise.. Ya
ni geçiciliği zaten üzerindedir. 

Tetkik buyurulduğu zaman görülecektir ki, 
burada geçici olarak kaydedilen maddeler, as
lında esas maddelerdir. Meselâ teşkilâta ta
allûk eden maddeler vardır, vazife ve salâhi
yete taallûk eden maddeler vardır, göreve taal-

— 181 

9 . 9 . 1971 O : 1 

lûk eden maddeler vardır. Bunların hepsi ge
çici maddelerin arasımda sayılmıştır ki, bunu 
fahiş bir hata olarak telâkki etmek lâzımgel-
mektedir. 

Şimdi, geçici madde, meselâ 2 nci madde, 
«üniversite yönetim kurulu» diyor. Bunun esas 
madde içine girmesi lâzım. Sonra, geçici 3 ncü 
madde, «üniversite yönetim kurulunun başlıca 
görevleri» diyor. Teşkilâtı ve görevi sayan bir 
maddedir. Bunun geçicilikle ilgisi yoktur. Ke
za, 4 ncü geçici madde, «rektörün başlıca gö
revleri» diyor. Bu da rektörün görevlerinden 
(bahsettiği için geçici bir mahiyeti olmaması 
gerekir. Sonra geçici 5 nci madde, «öğretim 
elemanlar» diyor, öğretim elemanlarının kim
lerden ve nasıl terekküp ve teşekkül edeceğini 
gösterdiğine göre, bunun da aslî maddeler me-
yanmda olması gerekmektedir. 

Sonra geçici 7 nci madde üniversitenin ge
lirlerinden bahsetmektedir. Bunun da geçici ol
masına imkân ve ihtimal yoktur. Daimiyet arz 
eden bir madde olması iktiza eder. 

Geçici 8 nci madde ise, «üniversitenin büt
çesi» demektedir. Bunun geçicilikle bir ilgisi 
olmaması gerekir. 

Yine, bütçenin uygulamasından bahseden 
geçici 9 ncu madde var ki, bu da bir esas mad
dedir. «Malî denetim, yıllık raporlar» gibi hü
kümleri ihtiva eden maddelerin de geçici mad
deler arasında değil, doğrudan doğruya esas 
maddeler arasında yer alması lâzımdır. Tedvin 
bakımından bir hataya düşülmemesi gerekir. 
Komisyonumuzun bunun üzerinde hassasiyetle 
durması ieabederdi. 

Yine geçici 9 ncu maddede üniversitenin 
daha rasyonel ve daha serbest çalışmasını sağ
lamak için Muhasebei Umumiye Kanunu ve 
Artırma Eksiltme Kanunu hükümlerinden istis
na edilmiştir. Yerinde bir hüküm olabilir. Yal
nız, ben şu kanaatteyim ki, diğer üniversite
lerle ah'enktar bir hüküm müdür, değil midir? 
Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Diğer üni
versitelere göre bir ayrılık teşkil etmemesi ge
rekir kanaatindeyim. 

Mııhterem arkadaşlarım, yine malî denet-
timle ilgili bir 11 nci madde vardır ki, bu mad
dede şöyle denilmektedir : 

«Millî Eğitim Bakanlığı murakabe heyeti
nin raporları ile yönetim kurulunun yıllık ra
porunu kendi mütalâası ile birlikte 15 Ağustos 
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tarihine kadar Başbakanlığa verir. Başbakanlık 
mütalâasını ekliyerek ilgili evrakı Millet Mec
lisi, Millî Eğitim, Bütçe, Plân ve Sayıştay ko
misyonlarından seçilecek üçer kişiden ku
rulu bir Karma Komisyonda incelenmek 
ve kesin karara bağlanmak üzere Millet 
Meclisi Başkanlığına sunar.» Burada bü
yük bir hata olduğuna kaaniim. Çünkü, 
Cumhuriyet Senatosu malî denetime iştirak 
ettirilmemektedir. Yani, Cumhuriyet Senatosu
nun mevcudiyetine her halde şu hükümle ina-
nılmamakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu yön
den, bu hükmün Cumhuriyet Senatosunu da 
kapsamına alacak şekilde değiştirilmesi gerek
mektedir. Çünkü, diğer bütün malî kanunlar
daki hükümlerde Cumhuriyet Senatosunun da 
denetim yetkisi ve görevi vardır. Cumhuriyet 
Senatosunun bu görevden mahrum edilmemesi 
gerekir. 

Bütün bu sebeplere binaen bu tasarının ye
niden tetkike tabi tutulması ve bunun için de 
tasarının Komisyona iadesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Bu konuda bir önerge takdim ediyo
rum, iltifat buyurmanızı istirham ederim. 

Yine, burada tedvin hatası olarak bâzı ak
saklıklar da vardır. 

Meselâ, yönetmeliklerden bahseden madde
lerden birisi olan geçici 5 nci maddede diyor 
ki, «Yönetmelik en kısa zamanda çıkarılacak
tır.» En kısa zaman ölçüsü burada nedir ve 
ne zaman çıkacaktır? Bu belli değil. En kısa 
zaman nedir? 

Sonra yine geçici 9 ncu maddede garip bir 
kukam vardır. Burada, «Yönetmeliğin en az altı 
ay içerisinde çıkarılması lâzımdır.» diyor. Yani, 
altı aydan evvel olursa, yönetmelik çıkamıya-
cak demektir. Böyle garip bir hükmim buraya 
konulmaması gerekir. "Bunu da Sayın Komis
yonumuzun nazarı dikkatine arz ederim. 

Bütün bu arz ettiğim hususlara rağmen, Bo
ğaziçi Üniversitesinin Türk eğitim hayatında 
önemli bir yeri olacağına inandığımı da arz et
mek isterim. Eğ-er bu tedvin hataları düzeltilip, 
hakiki şekilde bir kanun tasarısı olarak Yüksek 
Huzurlarınıza gelirse, müsbet oy vereceğimi de 
arz ederim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, üzerinde. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hiç şüp

he yok ki, İstanbul'da bir Boğaziçi Üniversi
tesinin açılmasının lehindeyim. Ama, bâzı hu
suslarını, da aleyhinde olduğum için, lehinde ve 
aleyhinde olduğum noktalar birleşirse üzerin
de mânası çıkmaktadır. O sebeple üzerinde ko
nuşmak üzere söz aldım. 

Şöyle ki, bu üniversite mevcut Üniversite
ler Kanununun, hattâ mevcut Devlet Güzel Sa
natlar Akademisi ve Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri kanunlarının hiçbirisine 
asla uymamaktadır. Bir taraftan bu kanun
larda ilmî özerkliği öne sürerken, maalesef bu 
hazırlanan kanunun 1 nci maddesinde «Tüzel 
kişiliği haiz...» deniyor kiı böylece ilmî özerk
liğe maalesef değer verilmemiş olmaktadır. 

Diğer bir husus da, üniversite rektörünü 
üniversite rektörü olarak söylüyoruz, güzel. 
Üniversite bölümler ile değil, fakülteler ile 
kurulur. Tetkik ettim, kurulan bütün üniver
sitelerin bilaistisna hepsi fakülte deyimini al
mıştır. Akademi olsa idi, bölüm doğru olurdu. 
Nitekim, Devlet G-üzel Sanatlar Akademisi, 
Devlet İJ/ühendislik ve Mimarlık Akademileri, 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri bölüm 
bölüm t&tkik edilir. Mühendislik bölümü, mi
marlık bölümü gibi hususlar ele alınır. Ama 
üniversite dendiği vakit, bunların birer bölüm 
olarak değil, fakülte olarak isimlendirilmesi 
icabederdi. 

İstanbul Üniversitesi kurulduğu tarihte bi
lim ve yönetim özerkliği ve tüzel kişiliğe sahip 
idi. Aradan uzun seneler geçmesine rağmen, 
maalesef biz yönetim ve bilim özerkliğini bir ta
rafa itiyoruz, yalnız tüzel kişiliği haiz bir üni
versite kuruyoruz. Böyle üniversite kurulmaz. 
Eir üniversite ilmî özerkliğe sahibolmalıdır. 

Kanunun diğer kısımlarını incelediğimiz za
man da görürüz ki, yine üniversiteler Kanunu
na uymamaktadır. Meselâ; geçici 6 nci maddeyi 
ele alacak olursak, burada 1 nci fıkrada, «Ko
lej yüksek okulunda en az beş yıl çalışmış bulu
nan...» cümlesi geçmektedir. Halbuki, daha ön
ce biz Akademi Kanununu getirirken, Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunu aka
demi haline getirdiğimizde onlarda, «yedi yıl öğ
retim üyeliği yapmış olanlar...» diye tadadetmis-
tik. Burada ise, «Beş yıl çalışmış bulunması,..» 
denmektedir. Eğer bir öğretim üyesinin kaza-
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nılması icabediyorfsa, bunun beş değil, yedi ola
rak kabul edilmesi lâzımıdır. Bu da maalesef 
bir tertip hatasıdır. 

Yine aynı maddede, «üniversite doçenti veya 
.profesörü unvanı verilir.» denmektedir. Peki, 
buradaki bölümlerde bulunan her hangi bir kim
se ne unvanını alacak? Temel bilimler, mühen
dislik ve idari bilimler bölümündeki profesörüne 
biz şimdi burada idari bilimler bölümü profesö
rü diyemiyeceğiz, bu kamuna göre Boğaziçi Üni
versitesi profesörü diyeceğiz. Bu da fiilî duru
ma maalesef uymamaktadır. 

Yine aynı maddede mevcudolan diğer bir hu
sus da, «Ancak bunlar, üniversite doçenti veya 
profesörü unvanını üniversitede aylıklı bir kad
roya tâyin edildikleri takdirde kullanabilirler.» 
denmektedir. Peki, bunlar eylemli doçent ve 
profesör olduğu zamanda akademik imtihana 
girmiş olanlara acaba niçin burada akademik 
unvanını kazanmış olan bir kimseye bir kürsü 
profesörü dahi olma imkânını vermiyoruz? Bu 
da Üniversiteler Kanununa intibak etmemekte
dir. 

Diğer bir hususa da değinmeden geçemiyece-
ğim. Sayın Artukmaç arkadaşımız bu hususu 
arz ettiler. Geçici 11 nci maddede, «Karma Ko
misyon incelemek ve kesin karara bağlamak üze
re...» diyor. Şimdi karma komisyon nedir, geçi
ci komisyon nedir maalesef bu tasarıyı getiren
ler bu hususu dahi tesıbit etmek lüzumunu duy
mamışlardır. Karma Komisyon, Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisinin Bütçe ve Plân Ko
misyonlarından müteşekkil bir Komisyondur. 
Halbuki, buradaki tarife baktığımız zamanda, 
«Millet Meclisi Millî Eğitim, Bütçe - Plân ve 
Sayıştay komisyonlarından seçilecek üçer kişi
den kurulu bir Karma Komisyon..» diyor. Bu 
o zaman Karma Komisyon olmaz, bu bir Ge
çici Komisyon olur. Ben isterdim ki, yeni Hü
kümetim getirdiği ilk tasarılardan bir tanesi bu 
kadar açık vermemeli idi. Hele halk dilinde ve 
radyolarda, «Beyin Kabinesi» diye adlandırılan 
bir Hükümetin, hiç olmazsa Karma Komisyon 
ve Geçici Komisyonun görevleri nelerdir, üniver
sitedeki ilmî özerklik ne olmalıdır, tüzel kişilik 
ne olmalıdır? Bunları hiç olmazsa ayırt etme
lidir. - Bir üniversite açıldığı zaman bunları ar
tık mühendislik bölümü değil, ilgili temel bi
limler fakültesi, mühendislik ve idari bilimler 
bölümü değil, bunların birer fakülte ismini al

masını, temenni ederdim. Mevcut Üniversite
ler Kanunundan hiç olmazsa bir nebze okuyup, 
Yüce Senatonun huzuruna o şekilde gelmiş ol
salardı, daha faydalı olurdu. Bu kanunu maa
lesef bütün sakatlıkları ile kabul etmek zorun
dayız. Çünkü, yarın mütevelli heyeti bütün bu 
işleri devretmek zorunda, işte zorluk burada. 
Geri döndürelim dersek iş geri kalacak. Geri 
döndürmiyelim dersek o zaman da sakat doğa
cak, Allah hepimize sabır versin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kifayet vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1660 sıra sayılı kanun tasarısının tümü üze

rindeki müzâkerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde, üzerinde 
olmak üzere altı sayın arkadaşımız konuşmuş 
olduğu için önergeyi muameleye koyacağım. 

HALİL Ö2MEN (Kırşehir) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın öz-
men, buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; yeni bir üniversi
te açacağız, yeni bir ilim, irfan, kültür yuva
sı kuracağız. Arkadaşlarımızın bu kanun tasa
rısı üzerinde büyük bir titizlikle durmalarına 
ben şahsan hak veriyorum, üniversite deyince 
insanın hatırına üzerinde durulması lâzımgelen, 
hattâ her kelimesi üzerinde durulması lâzımge
len bir müessese geliyor, üniversite, eski ismi 
ile darülfünun, bize ders verilirken kulakları
mızla bu kelimeyi işittiğimizde hocamız titrerdi, 
biz de üniversite nedir diye onun cazibesine ka
pılır ve onu tahayyül ederdik. Binaenaleyh, 
saym arkadaşlarımızın ve Hükümetin getirdiği 
bu tasarının gelişini hürmetle karşılamakla be
raber müsaadenizi istirham ederim. Bu üniver
sitenin kuruluşu üzerinde duralım. Hattâ bu ka
nun tasarısının her kelimesi üzerinde duralım 
ki, kuracağımız müess'ese Türkiyeye ilim, irfan, 
kültür yaysın ve bir güneş gibi doğsun. Çok 
rica ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi muhak
kak ki inanıyorum bu memlekete ilim getirecek, 
irfan getirecek, kültür getirecek, ışık getire
cek, memleketimizin karanlık yerlerine her 
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şeyi götürecek. Ama, üstünde durulması lâ
zım. Çünkü her saman Yüce Heyetinize arz et
tiğim gibi bu çıkan kanunları sadece sizler de
ğil, sizin ayarınısdaki arkadaşlar değil, bir na
hiye müdürü, bir jandarma kumandanı da oku
yor. Binaenaleyh, kelimeler ve maddeler üze
rinde durmalıyız. Kanunum yazılışına çok dik
kat etmeliyiz. Müsaadenizi rica ediyorum; muh
terem arkadaşım verdiği yeterlik önergesini geri 
alsın, Bu kanunun bugün bitmesi mühim de
ğildi. Ama her kelimesi üzerinde, her cümle
si üzerinde duralım ve iyi bir kanun çıkaralım. 
Benim bütün temennim budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Eifayeii oylıyacağım. Kabul 
halinde Sayın Bakan veya komisyon söz alır ise 
son söz sayın üyenin olmak üzere muameleye 
koyacağım. Son söz, kayıt sırasına göre Tev-
fik Kutlar in. Şimdi kifayeti oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Komisyon veya Sayın Bakan konu
şacak mı efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Komisyon 
da konuşacak, Hükümet de. 

BAŞKAN — Buyurunuz, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

görüşülmekte olan Bütçe ve Flân Komisyonunun 
raporudur. Sayın Tevetoğlu Bütçe ve Plân Ko
misyonunun Sözcü ve Başkanı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu siz Komisyonu 
nasıl temsil edeceksiniz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, elinizdeki raporda Millî Eğitimle ilgili 
olan ve «Boğaziçi» adı ile istanbul'da bir üni
versite kurulması hakkındaki kanun tasarısı 
Millî Eğitim Komisyonunu ilgilendirmesi hase
biyle evvelâ komisyonumuzda müzakere edilmiş, 
rapor da verilmiş, kararı da birinci sayfadan 
başlamak üzere devam eden ve elimizde mevcut 
bulunan raporlarda zikredildiği gibi, matlap-
ta da Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları deniliyor. 
Eğer buna rağmen bir üniversite raporu üzerin
de Millî Eğitim Komisyonu konuşmak hakkına 
sahip değilse karar Yüce Riyasetin ve Yüksek 
Kurulundur. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tevetoğlu, 10 yıl
lık bir tatbikatımız var... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Millî Eğitim Komisyonu raporunun esas alınma
sı hakkında önerge var, veriyoruz. (C. H. P. 
sıralarında «olur mu öyle şey» sesleri ve gürül
tüler) 

AHMET NUSEST TUNA (Kastamonu) — 
Komisyonu müdafaa etmek hakkını haiz arka
daşımız. (Gürültüler ve anlaşılmıyan karşılık
lı müdahaleler) 

BAŞKAN — Oturunuz efendim halledilmi-
yecek bir mesele yok. Şimdi kendi buluşlarımı
za göre değil, de, tüzüğün icaplarına göre mese
leyi halledeceğiz. Bence telâşa mahal yok. Ön
ce itirazları, sonra yeni teklifleri, tüzük muva
cehesinde tetkik edelim, değerlendirelim. 

Efendim, tatbikatımıza göre daima son Ko
misyonun raporu üzerinde görüşülmekte ve 
o Komisyonun Başkanı ve sözcüsü Genel Ku
rulda komisyonlarını temsil etmektedirler. Bu 
itibarla içtüzüğü zorlamamıza imkân yok. Sa
yın Atalay arzu ederdim ki bunun, daha evvel
den farkına varsın ve bizi aydınlatsın. O da 
dikkat edememiş. Aslında vazife benimdi, ben 
de buna dikkat edemedim, bir yanılma yaptık. 
Bu itibarla aynı Komisyon ile vazifeye deva
mımıza imkân yok, (A. P. sıralarından masaya 
vurmalar ve gürültüler) 

AHMET ^NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Niye Yok?.. 

BAŞKAN — Efendim lütfedin, lütfedin Bir 
teklifiniz var, onu da sırasında cevaplandıra
cağım. isticale ne lüzum var, telâşa ne mahal 
var. Evvelâ birini, gelen iddiayı cevaplandıra
yım. Bu Komisyon ile bu müzakereyi yapma
mıza imkân yok. Çünkü ilgili Komisyonun bu
lunması tüzüğümüze göre şart. Sayın Bakan 
'bulunmasaydı belki bir kereye mahsus olmak 
üzere ertelerdik. Ama Komisyon olmadı mı bu
nu konuşmamıza imkân yok. 

Şimdi bu itibarla Sayın Atalay'm itirazı
nı dikkate almış bulunuyorum. Şimdi yeni bir 
teklif mi var efendim?.. 

Sayın Ucuzal'm bir teklifi var, onu okuya
yım. Sayın Tevetoğlu lütfediniz, buyurunuz, 
teşekkür ederim, zahmet ettiniz. 

Sayın Başkanlığa 
1660 Sıra Sayılı tasarının Millî Eğitim Ko

misyonu raporunun esas alınarak görüşülmesi
ni arz ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Şimdi 

bu da tekliftir. 1 nci teklifi yerinde gördük ve 
icabına uyacağız. Eğer bu hususta Genel Ku
rulumuz yeni bir karara varmazsa o takdirde 
bu iş için bu müzakereyi burada keseceğiz. 

Şimdi bu teklifin lehinde ve aleyhinde ko
nuşmak istiyen sayın üyeler .. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Lehinde. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) - - Öyleyse tek

lifi oylıyalım. 
SIRRI AT ALAY (Kars) _ Müsaade edin 

sebep göstereceğim. Niçin acele ediyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Size de 
takririnizi izaJh için icabediyorsa söz vereyim. 
İs tiyormusunuz ?.. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayım Baş
kan 35 nci maddenin 2 nci fıkrasını tatbik ede
ceğiz. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Ata-
lay'dan sonra konuşacağımı bildiririm. 

BAŞKAN — Şimdi 35 nci madde sarih. «Bir 
tasan veya teklifi Genel Kurulda ilgili komis
yon savunur». İşte belge, ilgili komisyon Bütçe 
ve Plân Komisyomu raporu. Bu Komisyon savu
nacaktır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
2 nci fıkrasını okuyunuz. 

BAŞKAN — Bu itibarla 2 nci fıkrasının tat
bikine imkân yok. Şimdi karar verirseniz ge
reğini yerine getireceğiz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
bir evvelki komisyonun, burada kanun tasarı
larının müzakeresinde vazifeli olarak çalış
tığı, bulunaibildiği zabıtlarda görülebilir. 35 
nci maddenin 2 nci fıkrası da zannediyorsam 
bunu emreder. Bir evvelki komisyon da ihtisas 
Komisyonudur bir evvelki ihtisas Komisyonu
nun da bu kanunun müzakeresinde temsile yet
kisi olduğu, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi, o halde okuyayım da 
daha iyi anlaşılsın. Evvelâ, 35 nci maddenin 1 
nci fıkrası sarahaten bir genel kaide getiriyor. 
«(Bir tasarı veya teklifi Genel Kurulda ilgili 
komisyon savunur». 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir üniversite ile ilgili komisyon. Bir üniversite 
açacağız, burada ilgili komisyon.. 

BAŞKAN — Şimdi efendim ilgili komisyon.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Kanunu takibeden Bakan burada; Maliye Ba
kanı değil, Millî Eğitim Bakanı. Biz işler geri 
kalmasın diye itirazda bulunduk. 

BAŞKAN — Efendim biz de işim geri kal
masını arzu etmiyoruz. Bu itibarla bir mesele
yi hallettik, sizin meselenizi hallediyoruz, yar
dımcı olmanızı rica ede.im. Şimdi teklifinizi 
okudum, oylıyacağıi'i, siz vereceksiniz bunun 
kararını. Saym arkadaşını da lehinde konuşa
cak, buyursun. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Yasama organ
larında her şeyden çok şekillere riayet etmek 
lâzrm. Devlet idaresinde nizamlar muayyen ku
rallara uymakla yönetilir ve ancak bu şekilde 
mümkündür. Kuralları kuran organ kendisi 
kurallara uymaz ise Devletin diğer bireylerin
den bu nizama uymayı istemek baklada kal
maz ve Devlet gittikçe yörüngesinden uzak
laşır. Bu sebeple benini önergem sadece yıl-
lardanberi tatbikat gören bir hususun yerine 
getirilmesidir. Şimdiye değin bütün tatbikatı
mızda okunan rapor son rapordur. Savunan 
Komisyon son komisyondur. Bu böyle olmuş-
tuv. Bunun istisnaları olmamış mıdır, olmuş
tur. Nasıl olmuştur?. Şimdi verilen önerge gi
bi önergeler verilmiştir. Ya Komisyon, ya da 
üye önerge verir ve «Mân tasarı yahut tekli
fin görüşülmesi sırasında son komisyon olan 
falanca Komisyon değil de, ilgili olan falan 
veya filân Komisyonun raporu görüşülsün» de
nir. O rapor görüşülür ve o raporun sözcüsü 
veyahut başkanı Genel Kurulda savunur. Bu 
ancak bu şekli ile mümkün. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de bu
nu istiycri'r.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Binaenaleyh, bv> imama getirmek 
için, ben Sayın Tevetoğlu'nıın Millî Eğitim 
Komisyonu sözcüsü olarak değil de Bütçe ve 
Plân Komisyonu sözcüsünün gelmesi gerekir 
idi. Bu demek değildirki Mili, Eğitim Komis
yonu sözcüsü savunamaz. Savunur. Ne ile savu
nur?.. işte böyle önergeyle. Önerge verilir ve 
önerge kabul edilir. Önerge verilip kabul edil
meden şimdiye değin kurulu düzene ve gele
nek haline gelen tatbikata göre mümkün de
ğildir. Bunu nizamla yapalım. Önerge veril-
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misti', önerge oylanır ve tatbikata uygun bir 
nizam yerine getirilir. Mesele bu kadar. Yoksa 
biz Sayın Tevetoğiu zinhar her hangi bir sa
kilde Millî Eğitim Komisyonu. Başkanı, söz
cüsü diye konuşamaz demedik. Usule uygun 
değildir. Şimdi Başka:?, ıısule uygun muame
leyi yapar. Önerge okunur, bhinâs oy veririz, 
Milli Eğitim Komisyonu raporu görüşülür VÖ 
SÖ33ÜSÜ cevabı verir. Mesele bu. Tatbikata ny-
guıı diye, kurallara uygunluk yerine geti
rilsin diye ifado ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifi tekrar okutup oyluyo
rum efendim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer üe-jzal'm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyeniei'... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tevetoğiu buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım, şu tatbikat 
gösterdi ki, badema tasarıların veya tekliflerin 
müzakereleri için komisyonlara yollanılmasında 
Riyaset bu hususa hakikaten dikkat etmelidir. 
Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren 
birtakım dış anlaşmaların müzakeresinde de, 
yine Dışişleri komisyonlarının, birinci defa ihti
sas komisyonu olarak müzakereyi yaptı diye 
burada konuşmadığı olmuştur. Bu husus haki
katen tatbikatta yanlışlıklara yol açmaktadır. 
Bu hususa dikkati bu vesile ile işaret etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, görüşülmekte olan 
Boğaziçi üniversitesi adı ile istanbul'da bir üni
versite kurulması hakkında Hükümetin sevk 
ettiği kanun tasarısı üzerinde 7 muhterem arka
daşımız konuşmuş bulunuyorlar. Konuşmalar, 
umumiyetle üç - dört ananokta üzerinde topla
nıyor. 

Bir tanesi, tasarının düzenlenmesinde ve ka
leme alınmasındaki aksaklıklar; ikincisi, üni
versite kuruluşu politikamıza göre Anadolu'ya 
yayılma prensibi öngörülürken, burada yeniden 
istanbul'da bir üniversite açılması noktasında
ki tenkidler; üçüncüsü, bu üniversitenin adı, 
dördüncüsü, bu tasarının üniversite reformu ile 
beraber getirilmemiş bulunması veya üniversi
te reformunun daha önce getirilerek bu şekilde 
yeni bir üniversitenin açımına aidolan tasarı

nın bugün sevk edilmiş bulunması gibi husus
lardır. Değerli arkadaşlarımızın konuşmaların
da tesbit edebildiğimiz müşterek tenkid nokta
lan bunlardan ibaret görülmektedir. 

Bâzı arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, muh
terem arkadaşlar bu kanun tasarısı gerçekten 
son derece faydalı ve acele çıkması gereken bir 
hususiyet arz eden bir tasarıdır. 

Sebebi, devri teslim muamelesi yarından iti
baren yapılmak mecburiyetinde bulunan bu ye
ni kurulacak üniversitenin öğretim kadrosuna 
ve diğer personeline bu kanun çıkmadığı için 
aylık verilememektedir ve hakikaten Millî Eği
tim Bakanlığı müşkül bir durumla karşıkarşıya-
dır. 

Evvelâ, şunu dikkate almamız ve insafla 
karşılamamız gerekir ki, gerçekten yüz milyon
ların üstünde büyük bir değer, kıymet taşıyan 
böylesine hazır bir üniversite, binaları ile, her 
türlü lâboratuvarları, teçhizatı ile ve hattâ 
% 50 si yabancı, % 50 si yerli profesörleri ve 
kadrosu ile öğretime amade bir vaziyettedir ve 
biz bunun devri teslimini almakla vazifeliyiz ve 
Milli Eğitim Bakanlığı da bu hayırlı işi biran 
önes gerçekleştirmek suretiyle, özel üniversite
lerin de devletleştirilmesi sırasında ve esasen 
diğer üniversitelerimizin kadrolarının pek çok 
dolu olduğu bir dönemde, böyle bir üniversite
nin memleketimize ve Millî Eğitimimize kazan-
dırılmasındaki faydayı Yüce Senatonun takdir 
edeceğine şüphe yoktur. 

Bu itibarla, kabul etmek lâzımdır ki, bâzı 
ufak tefek aksaklıklar olmuştur ve bunu ko
misyonlarda biz de tesbit ettik, fakat kanunun 
müstacelen çıkmasının zarureti ve büyük fay
daları karşısında, bunu değiştirmeden Yüce Se
natoya sevk etmeyi ve burada müzakeresini ya
pıp kabul buyurmanızı istirham etmeyi komis
yon olarak uygun gördük ve böyle kararlaştır
dık. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız 
bu üniversitenin İstanbul'da kuruluşunu tenkid 
buyurdular ve Anadolu'da olmayışını yerdiler. 
Bu prensibe hepimiz sâdıkız, komisyonlarda bu 
hususları biz de dile getirdik. Hakikaten bu ta
sarının, demin de arz ettiğim gibi, bir özellik 
arz eden tarafı vardır. Bu mecburiyetle istan
bul'da bu üniversitenin açılmasına, daha doğ
ru bir tâbirle, meveudolan üniversitenin adını 
değiştirerek Türk'e mal edilmesine, yani devir 
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alınmasına gidilmektedir. Yoksa, aslında yep
yeni bir üniversiteyi A dan Z ye kadar biz kur
muyoruz, masrafını, her türlü teşkilâtını yeni 
bastan biz yapmıyoruz, mevcudolan bir üniver
siteyi devri teslim alıyoruz. Bunu bu mânada 
kabul buyurursanız, o takdirde istanbul'a ye
ni bir üniversitenin açılması ve Anadolu'muzun 
üniversite bekliyen birçok köşelerine üniversite 
açılmaması hususundaki haklı hassasiyetinizi 
gidermiş bulunuruz. 

Üniversitenin adının Fatih Üniversitesi ol
ması seklindeki değerli arkadaşımızın teklif ve 
millî hassasiyetine katılmamak mümkün değil
dir. Aynı hususu biz de Komisyonda belirttik, 
ileri sürdük. Fakat demin de işaret etmeye ça
lıştığım gibi, koyulmuş ve tasarı olarak sürat
le geçirilmesinde büyük faydalar ve zaruret 
gördüğümüz bu tasarının adını değiştirerek ye
ni baştan Millet Meclisine geri çevrilmesi her 
halde yapacağımız kârdan, kazançtan daha bü
yük zararlara mal olacaktır. Hep beraber Fa
tih'in yüce adını ve şanını ihya etmeyi düşünü
yorsak, bir önerge ile istanbul Üniversitesine 
Fatih Üniversitesi adının verilmesini teklif et
mek suretiyle, istanbul üniversitesinin, esas 
hepimizin mezun olduğu büyük üniversitenin 
adının Fatih'e bahsedilmesini sağlamak sure
tiyle bu işi önliyebiliriz. Yoksa, hakikaten Bo-
ğaziçinin bir köşesinde Robert Kolej olarak ku
rulmuş bu tejekküde, bu şekilde verilmiş adın, 
demin arz ettiğim mucip sebeple, kalmasını her 
halde bu hususta hassasiyet gösteren değerli 
arkadaşım da kabul ve tasvip buyururlar. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bâzı arkadaşlar 
üniversite reformu ile birlikte getirilseydi veya 
üniversite reformu daha önce getirilseydi de 
perakende yeni bir üniversitenin açılışı husu
sunda böyle bir tasarı getirilmeseydi şeklinde, 
görünüşte haklı bir tenkidte bulundular. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, bu 
mevcut bir üniversitenin, bir müessesenin tes
lim alınması tasarısı şeklindedir. Gerçeği bu 
şekilde tesbit etmemiz ve görmemiz zaruridir. 
Yoksa geç kalmış, her hangi bir reform ile bu
nun arasında alâka kurmamz ve bunu yeni bir 
üniversite kuruluyormuşcasma, yeni tanzim 
edilmiş bir tasarı olarak mütalâa etmemiz ben
ce muvafık değildir. Bu itibarladır ki, esasen 
tasarının kaleme alınışında ve düzenlenmesinde 
ve bâzı geçici maddelerinin asıl maddeler, esas 
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maddelerin de geçici maddeler meyanında ol
masını tenkid buyuran değerli hukukçu arka
daşlarımın da, bu hususa yani bu üniversitenin 
süratle şu anda teslim alınması gereken bir mü
essese için getirilmiş bir tasarı olduğuna ve bu 
geçici maddelerin üç yıl için işliyecek madde
ler olduğunun açık bulunmasına ve üç sene 
sonra bütün bunların 4936 sayılı Kanuna tabi 
tutulacaklarına ve ona bağlanacaklarına dikkat 
buyurmalarını rica ederim. Bu takdirde, bu hu
sustaki tenkidlerinin de - bizce haklı görülmek
le beraber - bu tasarının değiştirilmesi hususun
da, üzerinde her hangi bir değişiklik yapılma
ması hususunda izah etmeye çalıştığımız zaru
rete ve mecburiyete katılacakları kanaati ile 
Yüce Senatodan bu tasarıyı olduğu gibi kabul 
etmek hususunda yardımcı olmalarını komisyon 
adına istirham ederek, saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN" — Sayın Atayurt, söz mü istiyor
sunuz? 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonunun bu 

tasarı için başkan ve sözcüsü olarak. İşte, şim
di 35 nci maddenin 2 nci fıkrasını tatbike im
kân hâsıl oldu. O komisyonda da görüşüldüğü 
için, şimdi biz demin alınan bir kararla Millî 
Eğitim Komisyonunun raporu üzerinde yürüyo
ruz. Ama, komisyonumuzdan da geçmiştir, 35 
nci maddenin 2 nci fıkrasına binaen ilgili kı
sımları savunmak üzere buyurun size söz veri
yorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, af edersiniz ama, 2 nci fıkranın uygulan
masının bu şekilde doğru olmadığı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Neden efendim? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Arz edeyim 

efendim. Sayın Başkan, okuduğunuz gibi, esas 
prensip 35 nci maddenin 1 nci fıkrasında sara
hatle yazılıdır. Bu prensip şudur: «Bir tasarı 
veya teklifi Genel Kurulda ilgili komisyon sa-
vımur.» Bu ilgili komisyon, raporu son olarak 
tanzim eden komisyondur. Nitekim öyle mua
mele yapıldı, 

Şimdi, arkadaşımız geldi, muamele bu daki
kadan itibaren tekemmül etmiştir. Bundan ev
velkilerin tekemmül etmediği kanaatindeyim. 

ikinci fıkraya gelince. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın özden bir nokta

yı tahmin ediyorum ki, ihmal ediyorsunuz. Bu-
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rada olsa idi bile, biraz evvel Bütçe ve Plân 
Komisyonu, yani üzerinde görüştüğümüz Ko
misyonun raporunun sözcüsü, başkanı burada 
olsa idi bile Genel Kurul dilerse onun komisyo
nunun raporunu görüşmez de, ötekininkini gö
rüşebilirdi. Böyle olunca ikinci fıkranın icabı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Var tamam. 
Fakat şu var. Arz edeyim müsaade buyurursa
nız. 

ikinci fıkranın tatbikatı bu şekilde değil, 
başka şekildedir. 

Diyor ki, «Diğer bir veya daha ziyade ko
misyonda aynı tasarı veya teklif hakkında gö
rüşme yapılmış ve rapor düzenlenmiş ise, - ki, 
burada olduğu gibi o komisyonlar,» - şimdi ver
dikleri gibi bir takrir vermeleri gerekiyor -
«(gerektiğinde» - yalnız bu kelimeye dikkat bu
yurmanızı istirham edeceğim - «yalnız kendile
rine aidolan madde veya kısımları savunurlar.» 
Bu kadar. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın özden ben de bu
nu sizinle aynı şekilde anlıyorum. Bilmem her 
halde dikkatinizden kaçtı... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Birinin mu
vacehesinde müzakere olmaz, yalnız savunma 
hakkı verilir. Kanaatim böyledir. Bahusus tak
dir sizindir. 

BAŞKAN — Sayın özden, belM dikkatiniz
den kaçtı, ben de davet ederken, işte tatbikatı
nın yeri geldi dedim. Yalnız o kısım için kaydı
nı da koydum. Zabıtlarda olacak. Yani, yalnız 
o kısım için kaydını koydum. Komisyon savun
ma ihtiyacını hissetmese bu sözü alır mı, bu is
tekte bulunur mu? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bunu şu 
maksatla arz ettim. Yalnız onun muvacehesin
de, onun huzurunda müzakerenin başlatılma-
sındaki hatayı arz etmek istiyorum. Yani, da
ha son komisyonun değil de, ondan evvelki ko
misyonun muvacehesinde müzakerenin başlatıl-
masındaki sakatlığa işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın özden bir muha
tap komisyon bulduk, Genel Kurul kararı ile 
bu tasarının müzakeresi sırasında Genel Kuru
la muhatabolacak bir komisyonu tâyin ettik. 
İki komisyondan bir tanesini kararla işaretle
dik, aldık karşımıza. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu, müzake
reden sonra oldu Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Diğeri, işte bu maddenin ikin
ci fıkrasına giren komisyon oldu şimdi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müzakere
lerin başında arkadaşımız bulundu. 

BAŞKAN — Efendim buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI VE SÖZCÜSÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siz de o ka
naatte değilsiniz ya, ne ise... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI VE SÖZCÜSÜ FAİK ATAYURT (Devam
la) — Haklı olarak 35 nci maddenin 1 nci ve 
2 nci fıkralarının usulü müzakeresi noktai na
zarından, tatbikaiındaki bir aksamaya değin
miş bulunmakta iırlar. 

Muhterem arkadaşlar, saat 15,00 te oturum 
açıldığı zaman, yoklama yapıldı; bendeniz yok
lamada burada bulunuyordum ve saat 16,00 ya 
kadar olan safhada ve 16,05 e kadar olan saf
hada bu müzakerelerde bulundum. Gündem dı
şı bâzı konuşmalar yapıldı ve bendenizin ve 
Sayın Bakanın öncelik ve ivedilik önergeleri 
okundu; lütfedildi ve bu kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi takarrür etti. 
Müzakereler başladığı zaman bendeniz Sayın 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanıyle beraber, 
Sayın Bakanın bulunduğu sırada oturmakta 
idim. Ancak, Parlâmentonun bu dönemdeki ça
lışmalarının sona ermesi münasebetiyle müd
detle mukayyedolmak üzere Bütçe Plân Ko
misyonumuza acele olarak havale edilmiş bâzı 
kanun teklif ve tasarıları da bulunmakta idi. 
Nitekim, dün Komisyonunuz burada bulunmak
la beraber 3 tane yeni ve müddetle mukayyet, 
zamanla mukayyet kanun tasarı ve teklifini ele 
alarak, müzakerelerine başlamış bunlardan iki
sini bitirmiş geç vakit, matbaaya sevk ederek 
dağıttırmış ve bunların gündeme alınarak mü
zakeresini temin yolunda gayret sarf etmiş bu
lunmaktadır. Onlardan birisi de, işte bu müza
keresini yapmış olduğumuz Boğaziçi üniversi
tesi teşkilâtı ve onun çalışmasını temin edecek 
kanun tasarısıdır ki, onun yarın gerekli mua
melelerinin ikmali için verilmiş olan müddet ve 
yapılması icabeden formalitelerin ikmal edilme
si zamanı da gelmiş bulunmaktadır. Sayın Ba
kan da, Yüce Heyetinize arzıcevabederken, bu 
acele duruma ve bu önemli konunun halli için 
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beklenilen müddetin hulul etmek üzere bulun
duğunu Yüce Heyetinize mutlak surette arz ve 
ifade etmiş olacaktır. 

Biz, Bütçe ve Plân Komisyonu olarak, bu 
eğitim ve öğretim müessesesinin, bu araştırma 
müessesesinin istanbul'umuz gibi bir kültür 
merkezinde yeniden vücut bulmasını ve hini 
hacette üniversite reform kanun tasarıları için
de gereken şekilde yeni düzenlemelerle, daha 
iyi bir şekle isal ve ifrağ olunacağı noktai na
zarına güveniyoruz. Ancak, Bütçe ve Plân Ko
misyonu olarak Millî Eğitim bütçesinin esasları 
ve bu kesimde sarf edilmesi gereken meblâğ 
bakımından yararlı bir harcanmanın ve tasarru
fun yapılmasının doğru ve muvafık olacağına 
inanmış olduğumuz içindir ki, Millî Eğitim 
Komisyonu ve Millet Meclisinin kabul etmiş bu
lunduğu bu tasarıyı aynen benimsiyerek huzur
larınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Raporlarımızda da etraflı bir şekilde gerek
çesine işaret edilmiş bulunmaktadır. Bendeniz 
şu anda iki yerde de vazifeli bulunduğumdan 
ve oradaki komisyonumuzun çalışmaları da 
devam ettiğinden, sorulacak sorulara cevaba 
hazır olduğumu beyan ve ifade ile biran önce 
bu tasarının kanunlaşması için himmet ve lû-
tuflarmızm esirgenmemesini istirham eder, say
gılarımı arz ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Orel buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyele
ri; Boğaziçi Üniversitesi kanun tasarısı hakkın
da sayın senatörler, kanunun tümü üzerinde, 
görüşlerini beyan ettiler. Ancak, bendeniz bu 
konuşmayı daha evvel yapmış olsa idim, tahmin 
ederim ki, bu kadar uzun konuşmaya hacet kal-
mıyacaktı. 

Şimdi, topyekûn olarak bu kanun tasarısı
nın tümü üzerinde yapılan görüşmeleri cevap
landırmaya çalışacağım. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, Hükümetimiz 
7 Nisan tarihinde güvenoyunu aldı. O tarihten 
itibaren derhal, en mühim mesele, 50 bin çocu
ğun istikbali ile ilgili olan özel yüksek okullar 
meselesini halletmekti ve biz özel yüksek okul
lar meselesini halledebilmek için geceli gün
düzlü çeşitli heyetlerle çalışmak suretiyle ka
nun tasarısını ancak 18 Mayısta Millet Meclisi
ne sevk etmek imkânına sahibolduk. O sLada 

bu Boğaziçi üniversitesi kanun tasarısını ele 
aldık ve bu kanun tasarısını da 6 Haziranda 
Yüce Meclise sevk ettik. Şu halde, biz kendi 
imkânlarımız dâhilinde en kısa zamanda bu iki 
kanun tasarısını göndermek mecburiyetinde 
idik. Bunun için üniversite reform kanunu ta
sarısını bekliyemezdik. Sebep şu idi : 

Evvelâ, yüksek öğretimdeki ilkeleri tesbit 
ettikten sonra bunları üniversitelere gönderdik. 
Üniversitelerin mütalâalarını aldık. Bu müta
lâaları bir araya getirdik, değerlendirdik. Ka
nun tasarılarının anahatlarını tesbit ettik; hat
tâ akademileri üniversite haline getirebilmek 
için, onların kanun tasarısının da anahatlarını 
tesbit ettik, ama sevk etmedik. Çünkü, sevk 
edemezdik, Anayasanın 120 nci maddesinin de
ğişmesini beklemek lâzımdı. Bundan evvel bu 
kanunu sevk etmeye imkân yoktu. 

O halde, sayın arkadaşımız biraz evvel be 
yan etti «Hükümet hakikaten üniversite reform 
kanununu evvelâ getirmeli idi ve onun içerisin 
de de bu kanun geçmiş olmalı idi» dedi. Ama, 
bizim buna imkânımız yoktu. Çünkü, Anayasa
nın 120 nci maddesi mansuru âliniz olduğu gibi 
birçok şeylerin değiştirilmesini icabettirmekte-
dir. Üniversitelerin çerçeve kanunu içerisinde 
Anayasanın 120 nci maddesinde zikredilen hu
susların geçmesi lâzımdır. Onun için Anayasa
nın 120 nci maddesinin Büyük Millet Meclisin
den çıkmasını bekliyoruz ve bu maksatla bütün 
üniversitelere ve akademilere bir tamim yap
tık ve birer tane mümessil celbatmek suretiyle 
15 Eylülde Millî Eğitim Bakanlığında bir heyet 
toplanacaktır ve bir ay geceli - gündüzlü çalış
mak suretiyle üniversitelere ait bir çerçeve ka
nunu ve diğer üniversitelerin bu çerçeve kanu
nu muvacehesinde hangi maddelerinin değişti
rilmesi lazımsa, onları da değiştirecek bir ka
nunlar manzumesini hazırlıyacak ve huzurunu
za getirecektir. 

O halde, gerek özel yüksek okulları akade
milere bağlamış bulunduğumuz kanun tasarısı 
ki - bilâhara bu akademileri üniversite haline 
getirmeyi düşünüyoruz - gerek bu kanun tasa
rısı durumun çok acele olması dolayısiyle yapıl
ması icabeden hususlardı. O halde, başka bir 
deyimle bu kanun tasarısı, üniversite çerçeve 
kanunu, yani 4936 sayılı Kanun çıktığı zaman, 
bu kanunun da sadece belki kuruluş maddeleri 
kalacaktır. Diğer bütün geçici maddeler, yani 
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işleyişine aidolan maddeler yeni hazırlıyacağı-
mız çerçeve kanun içerisinde olabileceiktir. 

Bu kanunun kanun tekniği bakımından yan
lış hazırlandığı ileriye sürüldü. Acele olması 
dolayısiyle belki hatalarımız bulunabilir. An
cak, kanuna dikkat ederseniz, bu üniversitenin 
kuruluşunu icabettiren sadece 3 madde lüzum
ludur ve devamlıdır. Çünkü, üniversite teşek
kül etmektedir; üniversitenin işlemesine ait bü
tün maddeler geçicidir. Neden? Eğer bu Boğaz
içi Üniversitesinin iki fakültesi, altışar tane 
profesörü olsa idi, biz sadece bu üç maddeyi ya
zacaktık ve diyecektik ki, Boğaziçi Üniversite
si kurulmuştur, bu 4936 sayılı Kanuna tabidir, 
işleyişi 4936 sayılı Kanuna göre olacaktır. 

Şimdi, bu üniversite iki fakültesi ve altışar 
tane de profesörü tamam olmadığı için, işleyişi 
3 yıl için geçicidir. Şu halde bu geçicilik dev
resindeki bütün maddelerin de geçici olması lâ
zım. Bunun başka türlü izahı yok sanıyorum. 

Üniversitelerimizin bütün memleket çapında 
yayılması en büyük arzumuzdur. Ancak, bu ar
zu 120 nci maddenin değişmesiyle kabili tat
bik olabilecektir. Yani, üniversite reform ka
nun tasarısını getirdiğimiz zaman olacaktır. 
Nasıl olacak? Eğer biz üniversite öğretim üye
lerine bir rotasyon getirebilir isek ve bu üni
versite öğretim üyelerini Anadolu'nun sathın
da kullanabilmek imkânına sahibolabilirsek, o 
takdirde hakikaten Anadolu'nun tümüne şamil, 
büyük merkezlerde birer üniversite açılması he
pimizin gönülden arzusudur. Bu daha evvel ya
pılamaz mı idi? 

Şunu arz edeyim; Anayasamızın 129 ncu 
maddesi memleketin sosyal, ekonomik ve kültü
rel kalkınması ve bir plâna bağlanır diyor ve 
biz plânı 10 seneden beri tatbik ediyoruz ve aça
lım Birinci Beş Yıllık Plânı ve İkinci Beş Yıl
lık Plânı; insan gücü hedeflerinin tahakkuk 
ettirilmesinde bütün tedbirler vardır. Her iki 
beş yıllık plânda da ilkeler kısmında bütün bu 
tedbirler vardır. Fakat, maalesef işletilememiş-
tir. Çünkü, Anayasanın daima 120 nci maddesi
ne tabi kalınmış, 129 ncu maddesi işletileme-
mistir. Bunu şunun için arz ediyorum. Meselâ 
4 sene evvel Dil Tarih Coğrafya Fakültesine 
yazılmıştır, «Bizim coğrafya öğretmenine ihti
yacımız yok, fazladır, lütfen bu miktarı azaltın. 
Alınan oevap; biz, coğrafya öğretmeni değil, 
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ilim adamı yetiştiriyoruz. Binaenaleyh, istediği
miz gibi alırız. 

Şu halde yüksek öğretim, insangücü bakı
mından, plânın hedeflerini tahakkuk ettirecek 
ölçüde olmadıkça Anayasanın 129 ncu maddesi 
de tatbik edilmiyor demektir. 

Şimdi bizim yapacağımız iş, üniversite re
form kanunu içerisinde müşterek bir plânlama 
grupu yapmayı düşünüyoruz, Yani, üniversite
ler Arası Kurulun bir plânlama ünitesi, Millî 
Eğitim Bakanlığının bir plânlama ünitesi ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtından bir plânlama 
ünitesi olacak ve bu üçünün bir araya gelerek 
plânı gerçekleştirmek istediği insangücünü 
nitelik ve nicelik bakımından, ne ise, yetiştire
cek şekilde üniversitelerin sistem, muhteva ve 
metot bakımından değişmesini istiyoruz. 

Bir arkadaşımız dediler ki, «fakülte» keli
mesini burada göremedik. Biz getireceğimiz re
form kanununda esasen «fakülte» terimini kal
dırıp «bölüm» kelimesini koymak istiyoruz. 

Ve diğer bir noktayı aydınlatmak isterim. 
Bir sayın arkadaşımız, «üniversite bugünkü 
sistem içerisinde mi yürüyecek» diye sordular. 

Evet, bugünkü sistem devam edecektir. Çün
kü, Robert Kolejin bugün tatbik etmekte oldu
ğu sistem Amerikan ' mıversıt elerinin tatbik et
mekte olduğu sistemin en mükemmelidir. 

Tarım üniversitesi mevzuuna temas ettiler. 
Münhasıran tarım üniversitesi diye bir üni

versite zannetmiyorum olsun. Benim bulundu
ğum memleketlerin hiç birisinde görmedim. Bel
ki Hindistan'da vardır, onu da bilemiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Danimarka ve 
Holanda'da var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
(Devamla) — Ama. tarıma dayalı üniversite 
ise, evet. Bu, mümkün. Yalnız büyük kısmı ile 
tarıma dayalı bir üniversite olur, Bunun yanın
da diğer bölümler de bulunabilir. 

Biz esasen Atatürk Üniversitesini bu mak
satla açmışızdır ve Atatürk üniversitesinin Neb-
raska üniversitesi ile tev'enı olarak çalışması 
düşünülmüştür. Nebraska Üniversitesi hakika
ten tarıma dayalı bir üniversitedir ve fakat bu
nun yanında ekonomi, sosyal, ve saire gibi bö
lümleri de mevcuttur. Bizde de bu yapılmıştır; 
Yani Atatürk Üniversitesi sadece tarıma dayalı 
değildir, diğer fakülteleri de vardır. Fakat yer 

— 190 — 
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itibariyle, siklet merkezi tarıma verilecek bir 
yer değildir; iklim bakımından değildir; ve ni
tekim gelişememiştir. 

Bizdeki bölge üniversiteleri, 1 nci maddele
rine göre kurulurken bölgenin kalkınmasına 
medar olacak şekilde çalışmaları hedef göste
rilmiştir. Fakat, bugün gerek Trabzon, gerek 
Atatürk Üniversitesini tetkik ediniz, açılan fa
külteler ve bölümler bölgenin hususiyetleri ile 
tamamen tetabuk halinde değillerdir. 

Biz 6 Haziranda bu kanun tasarısını yük
sek Meclise sevk etmiş bulunuyoruz. O günden 
itibaren devamlı surette Mütevelli Heyet ile mü
zakere ettik ve Amerikan Devleti mahkemesi 
bununla ilgili kararları aldı, tapuları gönderdi 
ve yarın bu merasimin yapılarak üniversitenin 
bize devredilmesi için hazırlıklar yapıldı ve 
bunun için de müşahitler gelmiş bulunmakta
dırlar. 

Bu itibarla, demin de arz ettiğim veçhile, 
madem ki, bu tasarı, üniversite reform kanunu 
içerisinde ileride mevzuubahsolacak bir tasarı
dır, istirhamımız, süratle bitirilmesi yolunda 
bir katkıda bulunmanızdır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Son söz için Sayın Kutlar, bu
yurunuz. 

t. TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, bir asır boyu «Ro-
bert Kolej» adı altında Türk gençliğine irfan 
yuvalığı yapan bu müessesenin daha ileri bir 
irfan yuvası olarak çalışması için burayı dev
reden Kolej Mütevelli Heyetine ve bunu tasvi-
beden Amerikan Devletine teşekkürü bir vazife 
bilirim. 

Yalnız, buna «Boğaziçi Üniversitesi» adını 
verirken eğer Mütevelli Heyeti «Boğaziçi» adı
nın verilmesini şart koşmamış ise, hakikaten 
buraya «Fatih Üniversitesi» adının verilmesi 
yerinde olurdu. («Şart koşulmadı» sesleri) Bu 
müessese bize devredildiği için, istanbul'da ku
rulması zarureti vardır. Fakat, her zaman bu 
kürsüden beyan ettiğimiz gibi, bir sanayi şehri, 
bir ticaret şehri, aynı zamanda asırlık kültür 
şehri olan İstanbul'un 3 milyonu geçen nüfusu
na yeni yeni üniversiteler ekliyerek bunları 
daha ziyade çoğaltmamızı hem sosyal, hem asa
yiş, hem de memleketin diğer irfana muhtaç, 
imara muhtaç köşeleri hesabına uygun görmü
yorum. 

Bundan bir müddet evvel kanunla§an 10 ta
ne yüksek teknik okul açılması hususu Yüksek 
Heyetinizce kabul buyurulmuştu. Uzun sene
lerden beri biz Gaziantep'te bir yüksek okul 
açılması için çakşırız ve ayrıca bu çabalarımız 
son zamanlarda ruyi iltifat görmüş idi. Sebep: 
Gaziantep 250 000 nüfuslu bir şehir olduğu gi
bi Güney - Doğu Anadolu'nun da asırlarca ir
fan, sanayi ve ekonomi merkezliğini de yapmış
tır. Ayrıca, asırlarca Güney hududumuzda Türk 
harsının müdafii olmuş, Türk ilmini yaymış 
büyük bir şehrimizdir ve bölgeye hitabeden bir 
şehirdir. Ben bu konuşmamın cevabını, ancak 
kifayeti müzakereden sonra b?-na söz sırası 
geldiği için Sayın Bakandan almak isterdim. 
Gaziantep'te 300 dönümlük bir araziyi, 10 mil
yon lira kıymetindeki bir araziyi bir yüksek 
teknik okul açılması için Antepliler olarak ba
ğışladık ve ayrıca 500 000 lirayı da mahalli 
bütçelerden yardım suretiyle temin edecektik. 

Binaenaleyh, ben tekrar bu kürsüden istir
ham ediyorum, Gaziantep'te bir yüksek okul 
açılması için geç kalınmıştır; hem teknik, hem 
tarım bakımından ve bilhassa tıp bakımından 
bir fakültenin açılması yerinde olur. Çok kısa 
bir zamanda bir yüksek okul açılmasını tekrar 
temenni ederken hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitti. 

iki takrir verilmiştir, sıra ile okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim üzere 1 nci maddenin 

-dnci cümlesini geçici bir madde haline getir
mek geçici ikinci maddeyi ve geçici üçüncü 
maddeye hükümlerine göre, asıl madde ve geçi
ci madde olarak ayırıp tanzim etmek geçici 
8, 9, 10, 11 nci maddelerin asıl madde olarak 
tanzim etmek üzere raporun - Komisyonuna 
havalesini saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sim Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
önergemle ilgili bir hususu belirtmek istiyo
rum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı beyanlarında, 
yarın Robert Kolejin devri ile ilgili işlemlerin 
yapılması için bütün hazırlıkların tamamlandı
ğını ifade ettiler. Bu nedenle kendilerine yar
dımcı olmak üzere önergemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Geri alınmıştır. 
ikinci önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1660 sıra sayılı tasarının, şifahen arz etti

ğim sebepler dolayısiyle, komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Bakanın izahatına göre bu 3 senelik bir hü
küm ifade edecekmiş, maddeler muvakkat su
rette konulmuş. 

Bu sebeple, ben de önergemi geriye alıyo
rum. 

BAŞKAN — Siz de geriye alıyorsunuz. 
O halde şimdi maddelere geçilmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi de okundu, ivedilikle görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Boğaziçi üniversitesi adiyle istanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş : 

Madde 1. —• İstanbul'da, tüzel kişiliği ha
iz, Boğaziçi üniversitesi kurulmuştur, istanbul 
Robert Kolej Mütevelli Heyetince T. C. Hükü
metine devri kararlaştırılan taşınır ve taşın
maz her türlü mallar bu üniversiteye tahsis olu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye şimdilik sayın Gündoğan'dır. Buyuru
nuz Sayın Gündoğan. 

FİKRET aÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, eğer yeterlik 
önergesi verilm'eyip bize de tümü üzerinde gö
rüşlerimizi ifade etme imkânı bahşedilmiş olsay
dı söyliyeceklerimi belki de fayda temin eder 
mülâhazasiyle arz edecektim. 

Bendenizin, bu kanunu bir emrivakiyl gider
mek maksadiyle çıkarılmak istendiğini anlama
mak mümkün olmadığı kanımı paylaşacağınızı 
ümidederim. 

Ama, Sayın Millî Eğitim Bakanının da ifade 
ettiği gibi, Türkiye'de anayasal hüküm olarak 
kültürel kalkınmanın plâna bağlanması gereği 
bu emrivaki karşısında hiç değilse bu kere bir 
kenara itilmiş oluyor. Böyle bir emrivakiyi ye

rine getirmek, bir bağışı, bir mallar yekûnunu 
kaybetmemek ve bunu bir üniversite haline dö
nüştürmek işi elbette şayanı takdimdir. Fakat, 
Sayın Bakan ile komisyon üyesi sayın arkada
şımız arasında anlayış farkları olduğu belli olu
yor. Bir arkadaşımız, yani komisyon üyesi ar
kadaşımız bu kanunu, mevcut üniversiteyi de
vir alma muamelesini ikmal eden bir hukuki 
düzen olarak ifade ediyorlar. Sayın Bakan ise, 
bunu bir yeni üniversite kurma çabası olarak 
gösteriyorlar. Esasen, kanun da yeni bir üniver
sitenin kurulmuş olduğunu bize ifade ediyor. 
Bunları bir tarafa bırakalım. Tümü üzerindeki 
konuşmalarda herkes buna dolaylı olarak bir 
parçacık temas ettiler. 

Ama, şimdi kanunun 1 nci maddesi okundu
ğu gibi şöyle yazılmış. «İstanbul'da tüzel kişi
liği haiz Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur. İs
tanbul Robert Kolej Mütevelli Heyetince T. C. 
Hükümetine devri kararlaştırılan taşınır ve ta
şınmaz her türlü mallar bu üniversiteye tahsis 
olur.» 

Bir yeni üniversite kurarken Türkiye'de 
Anayasanın 120 nci maddesinin hükümlerini na
zarı itibara almak zorunluluğu kaçınılmaz bir 
hukukî zarurettir. Bizim Anayasamızın 120 nci 
maddesi, halen mevcut Anayasamızın 120 nci 
maddesi hattâ tadil teklifi halinde bulunan 
Anayasamızın 120 nci maddesi üniversitelerin 
Devlet eliyle kurulmasını, tüzel kişiliği haiz ol
masını ve behemahal özerkliğe sahitoolmasmı 
âmirdir. Oysa 1 nci maddede gör düğünüz gibi 
üniversite tüzel kişiliği haiz denmekle beraber 
özerkliğe sahip bir tüzel kişi olduğu yolunda 
!bir hükme tesadüf etmek mümkün değildir. Bu 
itibarla bu maddeye Anayasamızın âmir hük
mü olan tüzel kişiliği koymak nasıl mümkün ol
muşsa, özerklik sahibi bir tüzel kişiliğe sahibol-
duğu hususu da zikredilmek gerekir. Denecek
tir ki, Anayasada mevcudolan bir hüküm bura
ya konmadığı halde, Anayasa hükmü âmir ol
duğu için belki bu itibarla gerekmez. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasa hükmünün 
bu maddede zikredilmemesi halinde neler ola
bileceğini İkinci, üçüncü geçici maddelerde ya
zılı hükümlerle ifade etmek mümkün olacaktır. < 

Dikkat buyurursanız bu kanunun yetkili ka
rar organları eğitim ve öğretim sistemini belli 
ibir biçimde yürütmeye, belli bir dille yapmaya 
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yetkili organlardır. Ve bu organlar da bu Ro
bert Kolej denilen ecnebi bir yüksek okulun 
'öğretim üyelerinden Millî Eğitim Bakanlığınca 
alınmış kişilerden kuruludur. Şimdi, bunu sıra
sı gelince söyliyeceğim. Böyle bir yetkili orga
nın alacağı karar eğitim sistemine, lisana dile 
$air alacağı karar geçici de değildir. Çünkü o 
-maddenin sonunda, yani üçüncü maddenin so
nunda «bu hüküm geçici üç yıllık süreye tabi 
değildir» denmiştir. Demek ki, bu üniversitede 
Robert Kolej öğretim üyelerinden dördünün 
teşkil edeceği bir heyet öğretim sistemini ve 
dili sürekli olarak saptayacak karar organıdır. 
Böyle olmaması gerekirdi. Üniversiteler Kanu
nunda üniversitelerin yetkili organları ns ise, 
onların teşekkül tarzı nasıl oluyorsa, hele yeni 
gelecek Anayasada üniversitenin yetkili organ
larının, idari organlarının nasıl teşekkül edece
ğine dair hükümleri nazarı itibara almak gere
kirdi. Ama yapılmamış. Şimdi, bir taraftan 
öflerk olmıyan, Mr taraftan devredilen üniver
sitenin öğretim üyelerinden kurulu bir heyetin 
karar organı olarak devamlı öğretim sistemini, 
eğitim sistemini saptayacağı üniversite düşün
cesi gamızadır, çelişkendir. Bunu sırası gelince 
ifade etmek üzere şimdi huzurunuzdan ayrıla
cağım ama, kanaatim o ki, bu kanun birinci 
maddesinde tüzel kişiliği haiz kurum olan üni
versitenin aynı zamanda özerkliğe de sahibol-
ması hükmünün konmasında anayasal zaruret 
vardır. Bu Anayasamızın eskisinin ve yenisinin 
maddelerinde açıkça zikredilmiştir. Aksi tak
dirde bu üniversite diğer üniversiteler gibi 
özerk telakki edilmiyebilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tümü üzerinde 

de ifade etmiştim. 1 nci maddenin birinci sa
tırı üniversitenin kuruluşuna aittir. İkinci sa
tır, «istanbul Robert Kolej Mütevelli Heyetin
ce T. C. Hükümetine devri kararlaştırılan taşı
nır ve taşınmaz her türlü mallar bu üniversite
ye tahsis olur» ibaresi bir üniversite kuruluşun
da kuruluş maddesinde yer alacak hükümler de
ğildir. Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur. Ha
cettepe Üniversitesi kurulmuştur, Atatürk Üni
versitesi kurulmuştur VQ bu kuruluşlar bu nite
liktedir. 

«İstanbul'da, tüzel kişiliği haiz, Boğanziçi 
Üniversitesi, kurulmuştur.» Robert Kolejin de-

ı vir muamelesine ait işlemler bir geçici mad
dede. 

Biraz önce Sayın Bakan bu yasanın üç mad
desinin temel madde diğerlerinin geçici olduk
larını ifade ettiler. İzah etmiştim, Hacettepe 
Üniversitesi en yakın kurulan üniversite, 20 ye 
yakın temel madde mevcut ve bu maddelerde 
yönetim, yani üniversite Senatosunun, Rektö
rün, rektör vekillerinin ayrı ayrı görevleri gös
terilmiş, hattâ geniş tartışmaya konu olmuştu. 
Bir kısım arkadaşlarımız üniversitelerin kurulu
şunda temel maddelere geçilmeden âade kuru
luşu olma ve diğerlerinin çerçeve kanunu olan 
üniversite kanunlarına bağlanmasını isterlerdi. 
Ama, yasama organları buna iltifat etmemiş, 
üniversite kuruluşlarında çerçeve kanunu olan 
üniversite kanunları yanında kuruluştan Senato
dan, rektörün görevlerinden, muavinlerinden 
bütçesi ve malî hükümlerine kadar çeşitli hü
kümlerini kapsıyan hükümlerinin de konacağı
na yasama organları itibar etmiş ve bu şekilde 
benimsemiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Sayın Bakana göre üniversite kurula
cak, diğer hükümler üniversite kanunlarına tabi 
olacak, üniversite reform kanunlarında gelecek. 
Özelliği itibariyle hükümler konabilecektir. 
Nasıl 196.1 Anayasasından önceki üniversitelerin 
kuruluş kanunlarını saklı tutmuş ise, yeni deği
şiklikte de tutacak. Burda Hacettepe Üniver
sitesi, Atatürk Üniversitesi ve Orta - Doğu 
Teknik ttniversitesininki saklı tutmaktadır. Eu 
nedenle demiştir ki, «Hacettepe Üniversitesinin 
yeni hükümlerinin getirilmesi gerekir» fakat 

« yasama organları bunu öngörmemişlerdi. Şu ha
le göre, şu demek midir ki, Boğaziçi üniversi
tesi sadece kurulacak, 1 nci madde yaşıyacak, 
diğer bütün maddeler üç yıl sonra yürürlükten 
kalkacaktır. Bu maddelerin ömrü üç yıldır. 
Ondan sonra bütün hükümler, bugünkü meri 
olan üniver'site kanunlarına tâbi olacaktır. O 
halde şu hükmün gelmesi lâzımdı; bünyede bu
lunması lâzımdı. Üç yıl sonra yani bu yasanın 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl sonra 
bütün bu hükümler tatbik görmiyecek, bunun 
yerine üniversite kanunları işliyecek. Buna ait 
ifade mevcudolmadığı sürece yasa büyük bir 
tezatm içerisindedir. Böyle olsa dahi, üç yıl 
sonra geçici maddelerin yürürlükten kalkaca
ğına ait hüküm mevcut değil. Ne mevcuttur? 

\ «üç yıl sonra rektörün görevleri» deniyor, üç 
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yıl sonra rektörün girevleri üniversite kanunla- ı 
rina bağlı olacağı hakkında bir hüküm mevcut 
değil, veyahut «bütün bu geçici hükümlerin üç 
yıl sonra..» şeklinde devam eden ifade var. Bu 
üç yılın başlangıcı ne olacaktır? Demiyorsunuz 
bunu Sayın Bakan. Bu hükümler yok. Üç yılın 
başlangıcı neresi olacaktır? Hangi tarih olacak
tır? üç yıl sonra ne olacak Yok, hüküm yok. 
Demek ki bu hükümlerin mevcudiyeti lâzımdı. 
Ve denecekti ki; geçici bir madde ile, «işbu ya
sanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl 
sonra geçici maddeler yerine üniversite kanun
larına aykırı olmıyan hükümleri ortadan kal
kacaktır». Bunların ifadesi yok. üç yıl sonra 
birinci madde baki kalacaktır. Bizde yasalar 
çabuk değişir, inşallah bu değişmez. 

10 sene sonra yine bu yasanın içerisinde Ro
bert Kolej'in ifadesi olacaktır. Halbuki üniver
sitenin kuruluşunda Robert Kolej artık bir 
hatıra olarak kalır. 1 nci maddede «Boğaziçi 
Üniversitesi adı ile istanbul'da, bir üniversite 
kurulmuştur» şeklinde olacaktı. Robert Kolej 
tâbirine maddeler üzerinde burda ihtiyaç yok
tu, lüzum da yoktu. G-eçici maddeye koysa idi
niz, ama 1 nci maddeye getirilip oturuldu mu 
1 nci maddede kalacağına göre, tatbikat bunun 
yerini alsa daihi üniversite reform kanunu ge- | 
lip yerleşse dahi, 1 nci madde temel madde ola
rak kalacaktır. Ta ki 1 nci madde bir başka ya
sa ile değiştirilsin. O halde ne kalacaktır, 1 nci 
madde temel madde olarak, «istanbul Robert 
Kolej Mütevelli Heyetince T. C. Hükümetine 
devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz her 
türlü mallar bu üniversiteye tahsis olunur». Ge
çici madde olarak geçip gidecekti. 20 sene son
ra artık, iki sene sonra, üç sene sonra yahut 
Sayın Bakanın dediği gibi yarın bütün muame- | 
leler bittikten sonra artık bunun hükmü kala
cak mı? Kalmıyacaktır. Niçin 1 nci madde içe
risinde yer alır ve Sayın Bakan bunda ısrar 
ederler? Ama bir hususta kendileriyle beraber | 
olmamaya imkân yok. Acele hazırlanmıştır ve 
yarın muameleler bitecektir. Bunun üzerinde 
ısrarla durmamım sebebi, bir daha acele olur 
'hazırlanır demeye de bir mazeret bulunur ama, 
bunun Hükümet tarafından sevk tarihi zanne
dersem iki aydan önce değildir. Üç aylık bir j 
hikâyesi vardır. Millet Meclisinde değiştirile
bilirdi, orda yapılabilirdi. Geldiği gibi çıkma 
itiyadından vazgeçebilirsek, komisyonlarımızda | 
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da bunlara dikkat edilirse, ama görüyoruz ki, 
bir zorunluk vardır, çıkması gerekir. Değiştiri
lirse, Meclise gidecektir, gecikecektir, içimiz 
razı olmaya olmaya oy vermek zorunda kala
cağız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu. 
ÖMER LÜTFÜ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, çok sayın senatörler; 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz iste

miştim, fakat birçok arkadaşlar söz aldıkları 
için sıra gelmedi. 

Birinci madde üzerindeki görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. Yalnız âdet olmasından endi
şe ettiğim için, bir hususa miisade buyurur
sanız kısaca değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Millî Eğitim 
Komisyonu Sözcüsü söz aldı tenkidleri cevap
landırırken, - bunu üzerine işaret edeceğim 
noktanın önemini belirtmek için söylüyorum -
«süratli yapmak mecburiyeindeydik, çünkü za
manımız yoktu, bâzı eksiklerimiz mevcuttur» 
dedi. 

Ondan sonra Bütçe - Plân Komisyonu adına 
konuşan arkadaşımız söz aldı; o da aynı şekil
de özür beyan etti. «Benim iki yerde vazifem 
vardı, burada bulunamadım filân yerdeydim» 
diye kanunun âdeta burdan geçirmek için yan
lış da olsa - buna mânevi baskı diyeceğim - bir 
baskıda bulunmak istedi, iş bununla da kalma
dı, Sayın Millî Eğitim Bakanı kürsüye çıktılar 
o da «yarın hazırlık var, bu iş bitmek üzeredir, 
aman bu kanunu çıkaralım» demek lüzumunu 
hissettiler. 

Çok muhterem arkadaşlar, burası Senatodur 
muhterem arkadaşlar, Senato, ihtisas yeridir. 
Senatodan kanunlar eksik veya yanlış çıkma
malıdır. Aceleye geldiyse niye aceleye gelmiş
tir? Bunun sorumluluğunu başka yoldan ara
mak mecburiyeti vardır. Ama olmuştur, gel
miştir, yarın gidecektir, kanun çıkmadan Millî 
Eğitim Bakanı oıeden hazırlığını yapmıştır? 
Esa.3 mesele burada. O halde Senato'nun vazi
fesi nedir? Geleni burdan mutlaka çıkartmak 
mıdır? Hele üniversite gibi bir mevzuda Senato 
düşünmeden, taşınmadan, eksik gördüyse onu 
tamamlamadan nasıl kanun çıkarır?. 

işte muhterem arkadaşlar, bu nokta beni 
endişeye düşürüyor, bunun âdet haline gelece
ğinden çekmiyorum. Üniversite çok önemli bir 
mevzudur muhterem arkadaşlar. Dünyadaki 
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milletler arasındaki gerçek yarışma bugün ilim | 
yanşmasıdır, bilgi yanşmasıdır, diğerleri hep j 
yandır. Bu ilim ve bilgi yarışmasında da ön
cülüğü, rehberliği üniversiteler yapar. Onun 
için üniversiteler her milletin göz bebeğidir. 
Bunlar böyle çaJbucak hazırlanıp, üzerinde dur
madan geçilecek meseleler değildir. Bu hususa 
temas ettikten sonra, şimdi esasa, birinci mad
de ile ilgili hususa geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Boğaziçi üniversitesi 
isminin karşısındayım, onun için söz aldım. Bi
rinci maddedeki Boğaziçi Üniversitesi isminin 
karşısındayım ve bâzı arkadaşlarımın işaret et
tiği gibi, bu üniversitenin adının, «Fatih» olma
sını arzu ediyorum. Sebebi şu muhterem arka
daşlar, Türk hükümdarları içinde Fatih'in ayrı 
bir yeri vardır, ilme, bilgiye en saygılı Türk 
hükümdarı, Türk Devlet adamı, Türk sultanı 
Fatih Sultandır ve Türk ilim hayatı Fatih Sul
tan'm devrinde altın devrini yaşamıştır. 

istanbul yalnız Türkiye'nin değil, bütün 
dünyanın ilim merkezi haline gelmiştir. Şimdi 
böyle bir yeri, bu beldeyi Türkiye'ye bağışlı-
yan Türk hükümdarmın, şehzadeliğinden beri 
o boğazlarda at oynatmış adamın ismini bura
da kullanamıyoruz. Ve Boğaz'da Fatih Sultamın 
ismini ebedileştiremiyoruz. Neden efendim, Fa
tih'in ismine taraftarmışız ama, yarın merasim 
yapılması lazımmış. Muhterem arkadaşlar, ol
maz böyle şey. Olmaz. Neden olmaz bilir misi
niz? ilim müesseselerinin çok iyi bir gelenekleri 
vardır. Hizmet edenlere kadirşinaslıklarını ifa
de için binalarına ismini verir. Büyük müesse
seye ismini verir. Hele bu bâzı milletlerde ye-
tişt-irdiMsri bütün büyük evlâtlarının isimlerini, 
büyük müesseselere vermek suretiyle ebedileş
tirmek özellikleri ve hasletleri vardır. Bu Türk 
Milletinde de mevcuttur. Bunun ismine neden 
Fatih denmesin diyemiyoruz, yani aceleye gel
diği için mi? Fakat muhterem arkadaşlar, za
manınızı almamak için biraz acele konuşuyorum, 
doğru olup olmadığını bilmem. Kulağımıza ge
len hâdise şudur: 

Sayın Robert Kolej mütevelli heyeti Fatih 
isminin karşısında titizlik gösteririz zehabına 
kapılmış ilgili arkadaşlarımız duyduğumuza gö
re. Ve bu müessese de 100 milyon lira değerin
de imiş. Onun için bu isim üzerinde durama-
mışlar. 
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Muhterem arkadaşlar, eğer .gerçek bu ise, 
bu çok büyük, azîm bir hatadır. Eğer isim bun
dan dolayı verilmemişse bu affedilecek bir ku
sur da değildir muhterem arkadaşlar. Hepiniz 
bilirsiniz, zamanında İngiliz'in birisine diyorlar 
ki, «Shakespeare mi, donanmanız mı?» O da 
ne diyor muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz; 
«Donanmayı biz telâfi ederiz Shakespeare, Sha-
kespeare'in ismini muhafaza edelim.» diyor. 
Muhterem arkadaşlar ben de Fatih'in ismini 
muhafaza ederim. 100 milyon lira koca Türk 
Milleti için tâviz verecek bir konu değildir. 
Binaenaleyh, büyük Türk hükümdarı Fatih'in 
ismini razı olun bu üniversiteye verelim, ebe-
dileştirelim ve göreceksiniz, bu üniversitenin in
kişafı Fatih ismini taşıdığı zaman daha büyük 
olacaktır. Çünkü Türk Milleti, bu büyük evlâ
dına bu üniversiteyi yakışır hale getirmek için 
elinden gelen her türlü fedakârlığı yapacaktır. 
Bunu aceleye getirip, kanunun şu tarafı eksik, 
bunun ismini değiştiririz ama, Meclise gidecek 
diye düşünmiyelim, bu büyük Türk kuma'nda-
nının ismini buna verelim. Sonra muhterem ar
kadaşlar, tekrar ediyorum, kanun çıkarken ace
leye getirmemek lâzım. Bunların hataları son
radan çekiliyor. Ata sözümüz de vardır, 

«Tizi refier olanın., payine damen dolaşır.» 
Yapmıyalım bunu. Mâruzâtım bundan iba

rettir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — ıSöz istiyen başka üye var mı 
efendim?.. Buyurun 'Sayın Komisyon Başkanı. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
FETHİ TSVETOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, Millî Eğitim Komisyonunda Sayın Baka
nın izahları sırasında bu ad meselesi aynı şekil
de görüşme konusu yapılmış, Amerikalı müte
velli heyetin v?ya Amerika Hükümetinin bu ba
ğışı yaparken ne üniversiteye verilecek ad üze
rinde ne de diğer hususlarda herhangi bir tek
liflerinin veya isteklerinin bulunmadığını sarih 
surette ifade etmişlerdir. Bu itibarla değerli 
arkadaşımızın bu şekilde bir söylenti mevcudol-
duğu hususundaki sözlerini aydınlatmak için 
söz aldım. Üniversiteye Boğaziçi Üniversitesi 
adı doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığı
mız tarafından verilmiştir. Bunu açıklarım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz istiyor mu 
efendim? 
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MîLU.MĞifm BAKAM SİNASİ OREL — 
Komisyon Başkanı benim söyliyeeeklerimi arz 
etti efendim. 

'BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Şimdi 
1 nei madde üzerindeki müzakereyi kapatmış 
elliyoruz. Takrirlere geçiyorum. Ad üzerinde 
takrirler var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1689 sayı altında müzakeresi yapılan «BO

ĞAZİÇİ ÜNİVEEİSİTBSİ adiyle istanbul'da bir 
üniversite kurulması» hakkındaki kanun tasa
rısı adının «FATİH ÜNİVERSİTESİ adiyle is
tanbul'da bir üniversite kurulması» hakkındaki 
kantin tasarısı olarak değiştirilmesini istirham 
eylerim, Saygılarımla. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
«Boğaziçi üniversitesi» adiyle kurulması 

derpiş edilen üniversitenin, «FATİH ÜNİYEE-
'SîTESi» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederin, Saygılarımızla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Kayseri Üyesi 

Hüseyin Kalpaklıoğlu Hüsnü Dikeeligil 
Trabzon Ankara 

Ömer Hocaoğlu 'Turgut Gebe 
Malatya 

Hamdi Özer 
BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyette iki 

önerge. Okuttum, lehinde ve aleyhinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok, Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Şimdi birinci madde ile ilgili bir di
ğer önerge var, değiştirme önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
1869 sıra sayılı kanun tasarısının 1 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Ma ide 1. — istanbul Bilimsel ve idari özerk
liğe sahip tüzel kişiliği haiz, Boğaziçi Üniversi
tesi kurulmuştur. 

istanbul Robert Kolej mütevelli heyetince 
T. O. Hükümetine devri kararlaştırılan taşınır 
taşınmaz her türlü mallar bu üniversiteye tah
sis olunur. 
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BAŞKAN — Söz istiyen saym üye?.. Lehmdfe 
aleyhinde, Sayın Kürümogiıı aleyhinde. 

ORHAN -KÜHÜMOĞLU (Bitlis) — iSayın 
Başkan, muhterem üyeler. Sayın Gündoğan'm 
takriri ile idari ve ilmî özerklik tanınması 
hakkında bir ilâve yapılması talebe dilmekte
dir. Halbuki,, tasarının 2 nci maddesinde Bo
ğaziçi Üniversitesi bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç yıllık bir geçiş dönemi 
için bu kanun hükümleriyle 4936 sayılı Üniver
siteler Kanunu ile tâbirlerinin bu kanuna aykı
rı olmıyan •hükümlerini uygular ve geçiş döne
mini takibeden ilköğretim yılından itibaren bü
tün gerekleriyle Üniversiteler Kanununa tabi 
olur demektedir ki, Üniversiteler Kanununda za
ten özerklik konusu tasrih edilmiştir. Ayrıca 
özerklik bir Anayasa mevzuudur. Anayasada 
mevcudolan bir hususun tekrarında hem isabet 
yoktur, hem ele bu geçici kanun olması hase
biyle Üniversiteler Kanununun geçici üç sene
lik dönemden sonra nıer'i ve cari olması dik
kate alınırsa, böyle bir ilâveye kanunu geri gön
dermek yönünden lüzum olmadığı kanaatinde
yim. Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin bir 
mütalâası var mı efendim?... Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır.. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi evvelce okunmuş olan şekliyle ve 
Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği şekil
de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçiş dönemi : 
Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesi, bu kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
yıllık bir geçiş dönemi için bu kanun hüküm
leriyle, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ta
dillerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri
ni vurgular ve geçiş dönemini takibeden ilk öğ
retim yılından itibaren bütün gerekleriyle Üni
versiteler Kanununa tabi olur. 

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

Madde 3. — Üniversitenin yetkili karar or
ganları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan ko
nusunda, bu üniversitenin özelliklerini göz önün-



O, Ssnatosu B : 112 

de bulundurmak suretiyle uygun gördüklerini 
devam ettirmeye yetkilidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değil
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Sayın. Gülek, Sayın Gündoğan. 

Sayın Gülek buyurun efendim. 
'KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; tümü üzerin?, konuşurken arz etmiştim. Bu 
devralman üniversitenin özellikleri var. Bunla
rın devamında büyük fayda melhuz olduğu ka
nısındayım. Kanun yetki verij^or mütevelli he
yetine, bunun kanunla teyide dilmesi, teminat al
tına alınmasını faydalı görürüm, Sayın Bakan 
görüşmelerinde 'burada, bu sistemin ve dizinin 
devam edeceğini ifade buyurdular. Sayın Baka
na inanıyorum, kendileri gayet aydın dünya 
görmüş, hakikaten son derece yetkili bir Devlet 
adamı. Ancak, bunları şahısla değil, kanun te
minatı ile devam ettirmenin faydalı olacağı ka
nısındayım. Bu şimdi devralman müessese ba
şarılı bir müessese; başarılı oluşunun iki sebebi 
var. Biri öğretim ve eğitim sistemi, ötekisi de 
dili. Öğretim, ve eğitim sistemi hakikaten bugün 
mevcudun en iyilerinden biri olarak tatbik edili
yor. Ayrıca üniversiteleri bile öğretim ve eğitim 
sistemlerinde reform yapma, değişiklik yapma 
ihtiyacını duydukları bir devirde, bu en ileri 
bir eğitim ve öğretim sistemini tatbik eden mü
essesede, bu sistemin devamını kanun teminatına 
almakta fayda olduğu kanısındayım. Dil konu
sunda da gene bu teminat lâzımdır kanaatinde
yim. Dil bir zorluk çıkaracak değildir. Kısa bir 
zamanda buraya dili bilmeden gelenler bile, 
"bir hazırlık devresinden geçerek, buradaki eği
tim ve öğretim diline alışabilir. Ben bu dünya 
dili konusunda bilhassa ısrarla duruyorum. Çün
kü, samimî kanım odur ki, bir dünya dili dün
ya medeniyetine bir kapıdır. Dünya dili zor 
değildir. Yeni metodlarla bu, kolay öğreniliyor. 
Yeni metodlar eskiden olduğu gibi gramerle baş
lamıyor, fiilleri ezberletmiyorlar, istisnaları ez
berletmiyorlar. Doğrudan doğruya dile giriyor, 
dilin içinde çekici konulara doğrudan doğruya. 
giriliyor. Eskiden olduğu gibi, «Annenin iskem
lesi kırmızıdır», gibi değil; günün haberi, gü
nün yorumu ile 'başlanıyor ve birtakım tesis
ler var, kendi sesini dinleme imkânı sağlanıyor 
dil öğrenene. Meşhur sözdür, derler ki, insanın 
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kulağına en tatlı gelen ses kendi sesidir. 
Odeovizüel dediğimiz bu yeni sistemde evvelâ 
en dcğru nedir, teypten onu dinliyor, arkasın
dan kendi konuşuyor, kendi sesini dinliyor, ha
tasını ve yanlış söylediğini doğrudan doğruya 
görebiliyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu eğitim ve öğretim 
sistemi ve dil yolu hususunda ısrarla durmanın 
yerinde olduğu kanısındayım. Dili öğretmenin 
bir diğer yolu elbette iyi dil öğretmenleri yetiş
tirmektir. Bunları yetiştir emiyoruz. İlgili oldu
ğum için, ben, bizde Gazi Eğitim Enistitüsünde 
dil öğretmeni nasıl yetiştiriliyor, gittim, incele
dim. Bu, öğretme tarzının kifayetsiz olduğuna 
inanıyorum. Bunların sayın Bakan, eğitimde re
form ele alınırken önsafa alsa çok yerinde olur 
kanısındayım. Şimdi bir oldu bitti ile karşı kar-
şıyayız. Deniyor ki, bütün bunlar güzel ama, 
yarın tören yapılacak. Onun için tasarıda hiçbir 
değişiklik yapmaya imkân yok, Bunu büyük 
bir üzüntü ile karşılarım. Bunun tekrar edilme
mesi gerekir. Bu yapılış ela doğru değildir. Ne
den kanun kabul edilmeden tören tertiplenmiş
tir? Bunu izah mümkün değildir. Bu şekilde 
oldu, bittilerin bir taraftan konunun zararına, 
diğer taraftan da Yüce Senatonun itibarı ve 
mehabetiyle telifi kabil olmadığını arz etmek 
isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarını; bu kanun, bu 
gece mutlaka bu Yüce Heyetin kararma iktiran 
etmelidir ve çıkmalıdır gibi zorunluluk karşısın
dayız şeklinde takdim edildi. Hakikaten mese
leyi, başından sonuna kadar müzakereleri taki-
betmediğim için, Robert Kolej mütevelli heye
tiyle veya yetkili heyet ile Hükümet arasında 
nasıl bir görüşme anlaşma yapılıyor bilemiyo
rum. Ama, bilebildiğim kadar bu Robert Kole
jin devri isini, mutlaka bir üniversite kurmak 
suretiyle ancak intacedebiliriz gibi bir zorunlu
luk yoktur sanıyorum. Hattâ, benim bu düşün
cemi doğrulayan başka bir ifade var. 1 nci mad
dede, «Mütevelli Heyetince Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine devri kararlaştırılan taşınır ve 
taşınmaz her türlü mallar bu üniversiteye tah
sis olunur.» deniyor. Demek ki, önce bunu Mü
tevelli Heyeti Hükümete verecek Hükümet de 
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bu üniversiteye tahsis edecek, öyleyse, müddet 
bitti, bu kanun bu gece çıkmazsa, yarından tezi 
yok yüz milyon, belki daha fasla taşınır, taşın
maz Robert Kolej malları orada kalır diye ha
kikaten bir tehlike mi var, bunu anlamak iste
rim. Böyle bir şey mi var? Türk Hükümetinin 
nezdinde kalsa, bir müddet de sonra üniversite
yi kursak doğru dürüst bir üniversite kursak 
da, Türk Hükümeti eliyle üniversiteye bu mal
ları devretsek gayrihukukî bir hareket mi 
yapmış oluruz? Bunu anlamıyorum. Herhalde 
böylesine bir zorunlulukla mal almak bir dev
lete güç kaldırılır bir yük tahmil etmek gibi 
oluyor, bence. Neyse. Belki de bizi ikna edecek 
bir sesep vardır, olabilir. Ama, şimdi arkadaşla
rım dikkatinin çekmek istiyorum, bir hvisu.'ia. 
Müsakere ettiğiniz madde diyor ki. üniversite
nin, yani. simdi kurduğumuz, üniversitenin yet
kili karar organları, eğitim ve eğretim sistemi 
ile lisan konusunda, kesin karar verme yetkisi
ni haizdirler. Yani, Eobert Kolejde bugün uy
gulanmakta olan eğitim ve öğretim sistemi ve dili 
bu üniversitenin karar organlarınca süresiz ola
rak devam ettirilebilir.Böyle diyor, Hemen mad
deyi okuduğunuz saman bunu anlıyorsunuz, açık
ça. Peki bu üniversitenin, kuracağınız üniversite
nin karar organları kim? Burada hemen bu 
maddeden biraz sonra gelecek ikinci gieici mad
dede görüyosunuz. «Boğaziçi Üniversitesinin ka
rar organı (Üniversite yönetim kurulu) dur. 
Bu kurul, Bobert Kolej Yüksek Okulunun öğre
tim elemanları arasında Millî Eğitim Bakanın
ca bir rektör olmak üzere görevlendirilecek dert 
kişi ile halen mevcut üç bölümün seçilmiş baş
kanlarından oluşur,» Ha... Demek ki, Eobert Ko
lejin bu günldi eğitim, öğretim heyetinden 
dört kişi ile üç bölüm başkanı, biri de rektör 
olmak kaydiyle, bu üniversitenin yönetim ku
rulu olacaklar. 

Yönetim kurulu sıfatiyle de, şimdi 
müzakere ettiğimiz madde gereğince süresiz 
olarak - sürekli yani - devamlı olarak ya bn 
günkü Robert Kolej eğitimin sistemini veya baş
ka bir sistmei ve lisanı bu üniversitenin öğretim 
sistemi ve dili olarak saptayacak. Oysa, yö
netim kurulu olarak kurduğunuz ve Robert Ko
lejin öğretim elemanlarından kurulu bu heyet 
geçici ikinci maddede gösteriliyor. Geçici ikinci 
madde ise Sayın Bakanın ifade ettiğine göre, 

üç sene biter bitmez yahut çerçeve kanun çı
kar çıkmaz - bunu da anlamak çok zor oldu 
benim için, özür dilerim - kalkacak. Demek ki, 
iki hal var. Ya bu günkü Robert Kolejin eğitim 
ve öğretim üyeleri, o kurduğumuz bu üniversi
tenin eğitim ve öğrtim sistemini ve dilini son
suza kadar değişmek imkânı olmaksızın sap
tayacaklar, tâyin edecekler, tesbit edecekler, 
ama kendileri değişecek, geçici ikinci madde ile 
kuruldukları için, yani, normal üniversite ha
yatı avdet ettiği zaman bu üniversitenin lisanı 
ve öğretim sistemi bu üniversitenin yetkili ku
rulları tarafından değiştirilemiyecek, Robert 
Kolejce, tâbir caizse - eğitim ve öğretim sistemi 
devam edecek, yazıyor burada, bu anlaşılmaz 
bir şeydir. Ha., sayın arkadaşımla konuştuğu
muz gibi, yahut da aslında bu Robert Kolej 
bir vakıf idi bağışlara dayanarak yürüyordu, 
suyun ardı kesildi, yaşayamaz hale geldi; orta
da da bir problem var, bir sürü mallar, okuyan 
insanlar, okutan insanlar siyasi münasebetler, 
eğitim münasebetleri v.s. v.s. parasını Türk Dev
leti versin, Robert Kolej mütevelli Heyetinin ve
ya öğretim ve eğitim heyetine alınacak yönetim 
kurulunun saptayacağı biçimde eğitim yapsın 
demek anlamına gelmez mi, bu? Bu iyidir, kö
tüdür. O zaman açık konuşalım. Türkiyede Ro
bert Kolej biçiminde, o sistemde eğitim ve öğ
retim yapılması gereği, ihtiyacı duyulmuştur. 
Bunun için hususi bir üniversite kuruyoruz de
nir, olur bu, mümkündür. Daha da ileri gideriz. 
Geçici maddeyi kaldırırız ve bu üniversitenin 
başında ecnebi profesörler bulunur, ecnebi 
yönetmenler, yabancı kişiler bulunur, onlar ida
re kurulunu teşkil ederler, dilini onlar saptar
lar, eğitim sistemini onlar saptarlar deriz. Olur 
bu, mümkündür, vardır sayın arkadaşımın de
diği gibi, burada nihayet bir kanun yapıyoruz, 
yaparken elbet bâzı şeyleri bilmemiz gerekir. 
Bu üniversitelerin bir tanesi hiç olmazsa, bir 
araştırma müessesesi haline nasıl getirilir diye 
düşünmek gerekir. Onun için içinde eğer ecnebi 
öğretim üyesi veya yönetmen bulunursa kına
mam, ben. Milliyetperverlikle bunu bağdaştırı
rım, anlarım Türkiyenin ihtiyacını, ama böyle 
değil. Devamlı olarak eğitim sistemini saptayan 
kurul geçici madde ile kalkacak ve malların
dan başka hiçbir şeyi bize intikal etmiyeeek, 
bu günkü Robert Kolejin eğitim sistemi yaban
cı eğitim üyelerinden teşkil edilmiş kurul eliy-
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le saptanacak. Bu çelişki değil midir? Tuhaf
lık değil midir, bu? Garip değil midir? Peki, 
yarın geldiği zaman üniversite çerçeve kanunu, 
üniversitenin Yönetim Kurulu bu sistemi de
ğiştirecek midir, değiştirnıiyecek mi? Değiştirir
se münakaşası olacak mı, olmıyacak mı? O güne 
kadar gelmiş olan, okuyan insanların, gelmiş 
olan eğitim sisteminden elde etmiş oldukları 
müktesep haklar v.s. 1er birden bire değişirse 
ne olacaktır? Hakikaten bir Ortodoks düşün
ceyle heyet İngilizce diliyle tedrisat yapmayı 
öngörmezse, yeni gelecek heyet ne olacaktır? 
Bu itibarla, geçici ikinci maddede nasıl kuru
lacağı yazılı olan heyetin, şimdi müzakere et
tiğimiz üçüncü madde ile ilgisi var. Geçici ikinci 
maddeyi vereceğim önergede yazdığım gibi de
ğiştirirsek o zaman, hem belki ingilizce tedrisat 
yapılması ve Robert Kolej sistemi tedrisat ya
pılması imkânı olur ama, normal organlar eliy
le yönetilen bir üniversitenin normal organla
rının, normal yetkilerine dayanılarak bu iş 
yürütülür. Yoksa böyle geçici bir heyet, yabancı 
bir heyet tarafından bir Türk Üniversitesinin 
eğitim sistemi saptanmaz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Vural. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Söz rica ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşımız ko
nuşsun isterseniz, ondan sonra. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Vural, sözlerinize başla
madan evvel bir dakikanızı rica edeyim, bir 
usul meselesi oldu, şimdi. 

Saat : 19,00 

Sayın Başkanlığa 

1660 sayılı Boğaziçi, Üniversitesi hakkındaki 
tasarının tamamının görüşülmesi bitinceye ka
dar toplantının devamını arz ve teklif ederim. 

Muş 
İsa Bingöl 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1660 sayılı tasarının gö
rüşülmesi sonuçlanana kadar müzakerelerin 

devamına karar ittihazını saygıyla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 

C. Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — ikisi de aynı mânada. Tasarı
nın görşülmesi bitinceye kadar deniyor. Aralık
sız olduğunu da tabiî belirtmek lâzım, öyle mi 
efendim, aralık istemiyorsunuz; (Evet sesleri) 
Teklifleri oyluyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Vural. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, benden önce konuşan arkadaşlar, 
eğitimde dilin önemini ve sistemin mütekâmil 
oluşunu gayet açık şekilde belirttiler. Ben bu
na fazla bir şey ilâve etmek istemiyorum. An
cak, bir lisan bilmenin ve üniversitede eğiti
min bir yabancı dille yapılmasının Müşterek 
Pazara girmiş Avrupa Konseyi üyesi ve beynel
milel münasebetleri çok geniş olan bir memle
ketin son derece zaruri olduğunu ve tekâmül et
miş sistemlerde yeni bir şey keşfetmeden, mev-
cudolana devam etmenin daha iyi olacağı nok
tasını belirtmek suretiyle, bir hususa temas 
etmek istiyorum. 

Sayın Gündoğan, yetki meselesine temas et
tiler. üçüncü maddede eğitim ve öğretim siste
miyle, lisan hususunda yetkili karar organı ola
rak geçici ikinci maddedeki kimseler gösteril
mektedir. Benim şahsi kanaatimce burada bir 
hata yapılmaktadır. Kanunu çıkaran, kanun ko
yucunun iradesi ve bu husustaki tâyin yetkisini 
başkasına devretmesi ve Geçici 2 nci maddede 
zikredilen bir heyete devretmesi, doğru olmı-
yacaktır. Bu sebeple; benim şahsi kanaatimce, 
kanun koyucunun, bu 3 ncü maddedeki yetkili 
karar organları kısmını çıkarmak suretiyle, 
eğitim ve öğretim sistemi ile lisanı kapsıyacak 
bir devamlılığı sağlaması, bugünkü mütekâmil 
sistem olmak kaydiyle devam etmesine karar 
vermesi, daha doğru olacaktır. 

Karar organları sık sık değişebilir. Karar 
organlarına tâyin edilecek 5 kişilik heyetin üye
leri muhtelif zihniyette olabilirler. Her ne ka
dar 2 nci fıkrada, «Bu hüküm üç yıllık geçici 
süreye tabi değildir» denmekte ise de, 1 nci 
fıkradaki yetkili organın, Geçici 2 nci madde-
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deki kimselerden müteşekkil olması, bir bakıma 
Meclislerde ve kanun yapıcıda olması icabeden 
yetkinin, böyle bir heyete devrini göstermek
tedir ki, bu kanaatimce doğru değildir. Açık
ça, Parlâmento bu kanunu çıkartırken; maksat 
ve gayesinin neye matuf olduğunu belirtmesi 
lâzımdır. Bu sebeple, benim şahsi kanaatimce, 
kurulmakta olan üniversitede eğitim ve öğreti
min kesin olarak devredilen sisteme uygun ola
rak yapılacağı hususu belirtilirse hiçbir ihtilâf 
doğmaz ve gelecek karar organları da buna 
aykırı bir karar almak durumundan kurtulmuş 
olurlar veyahut böyle bir karar alma yetkisini 
naiz olamazlar. Bu sebeple bir takrir verdim, 
bu takrire oy vermenizi ve değişikliğin bu is
tikamette yapılmak suretiyle Parlâmentonun 
yetkisini kullanmasını arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen. 

dim, üniversitelerden, kültür müesseselerinin 
kuruluşundan maksat, millî hüviyeti taşıması
dır. Kurulan bir müessese tam mânasiyle millî 
hüviyeti taşımıyorsa, o müesseseden çıkan genç
lere tahmin ederim kî, başka damga vurulmuş 
olur ve onlara kendi millî damgamızın vurulma 
imkân ve ihtimali gözükemez. 

Tümü üzrindeki müzakerelerde de söyledi
ğimiz gibi, bunun üniversiteler kanunu ile be
raber gelmesi lâzımdı. O zaman, üniversiteler 
tüm olarak ele alınmış olurdu dedik. Nitekim, 
bu kanun şimdi ivedilikle geçiyor, bize bir tek 
bağışta bulundukları için bu kanunu biz kabul
leniyoruz. E.. Bu üniversitenin organları malûm. 
Oradaki tedris heyeti bunu devam ettirecek, or
ganlar değişmiyecek. Çünkü daha sonraki mad
deler bunu ifade ediyor. Yalnız mülkiyeti bize 
geçecek, fakat arkadaşlarımızın dediği gibi 3 
sene sonra bu işin ne olacağı da belirsizdir. 

Mahmut Bey arkadaşımın fikrine hürmet 
ederim. Ama bir okulda sadece lisan okutul
makla öğrenim yapılmış olmaz. Üniversitede 
tedrisat iyi bir şekilde tatbik edildiğinde, mü-
kemmelen lisan öğrenilebilir ve öğreniliyor. 
Yalnız bizim üniversitelerimizin işleyiş tarzı 
normal değil. Size bir misal vereyim : Hacette
pe Üniversitesinde öğrenci, bir sene lisana tabi
dir ve öğrenciler ekseriyet itibariyle lisan öğ
renme imkânını bulabiliyorlar, ama, orada ted
risat Türkçe yapılmaktadır. 

Bir kimse kendi lisanı ile konuşuyorsa, o 
millet gibi düşünür ve o millet gibi duyar. Bir 
memlekette üniversitelerin kuruluşundan mak
sat, orada Türk lisanının ve ilminin bu düşünce 
ve duygu içinde gelişmesidir. Eğer siz orada 
başka lisanı okutuyorsanız, o milletin kültürü
ne hizmet ediyorsunuz demektir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben, bu fik
rinize iştirak edemiyeceğim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İşti
rak et veya etme, ben fikrimi söyliyeyim, çün
kü bunun misalleri çoktur. Nitekim, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi, hengâmelerin en çok ol
duğu bir üniversitedir. Bizim tarihimizde, vak
tiyle Türkiye'mizde lisan öğreten üniversiteleri- <• 
miz kurulmuştu. Fakat, Türkçe tedrisat yapan 
üniversiteler Türk ilmi ve Türk irfanına hiz
met ediyor ve Türk diliyle eserler verebiliyor
du. Farzedelim, bir mühendis, kendi dilini geliş
tirebilmesi için Türkçe terimleri öğrenmesi lâ
zım. Ancak, bu sahada eserler verebilir ve bu 
istikamette ilerler ve Türkçe dili de ancak bu 
tedrisatı tatbik eden üniversiteler kanalıyla 
zenginleşir. Siz, üniversitede başka milletin li
sanlarını okuttuğunuz takdirde o milletlerin li
sanlarının gelişmesine hizmet etmiş oluyorsu
nuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arka
daşlarımın da bahsettiği gibi, dünyada bir kül
tür emperyalizmi mevcuttur. Kültür emperya
lizminden kaçmaya çalışıyorsunuz ve kaçıyor
sunuz. Ama, kendi millî kültürünüzü geliştir
mek için millî üniversitelerinizde millî dilinizin 
gelişmesine çok hizmet etmiyorsunuz. Bu ka
nunla, eskiden beri İngilizce tedrisat yapan, Ro-
beft Kolej sistemine göre çalışan bir üniversite
nin, Türkiye'ye devredildikten sonra aynı sis
temle devamından başka bir şey getirilmiyor. 
Bu sistem eski şekliyle devam edip gidecek. 
Üniversiteler Kanunu çıktığı zaman da tahmin 
ediyorum ki, bu geçici maddeler de ortadan 
kalkmayacak ve oradaki mütevelli heyetle, Ro-
bert Kolejin eski mensupları tarafından bu mü
essese yürütülüp gidecektir. Ancak, buranın 
patenti bizim olacaktır. 

Arkadaşlarımızın da çok güzel temas ettiği 
gibi, burası bize devredildikten sonra Üniver-
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siteler Kanunu beklenebilir. Aceleye hiç lüzum 
yok, üzerinde daha etraflı düşünülebilir ve dü
şünülmesi de iktiza eder. Size bir misal verebi
lirim; Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde bi
zim öğrencilerimizden biri gelip bana dedi İd, 
«Amerika'da tahsil görmüş, oraJda yetiştikten 
sonra memlekete gelip bize ders veren hocala
rımız komünizandır. Bize bu havayı veren, da
ha çok aşın solcular, onlardır.» Beğenmediğiniz 
Behice Boran'm bir fikri var «Ben Amerika'da 
komünizmi, leninizmi öğrendim» der. E., bu ne
vi memleketlerde adam yetiştirmek kültür em
peryalizmine sebebolur. O memleketin düzenini 
kaçırma meselesidir. Onun için millî müessese
ler kurulurken, bu müesseselerin üzerinde has
sasiyetle ve titizlikle durulması lâzım. Bu millî 
müesseselere göre ilim adamlannı kendimizden 
yetiştirmemiz lâzım ki, üniversiteler düzenlene
bilsin. 

iSayın Bakan isterse tetkik buyursun, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde maalesef dışardan 
gelen hocalar, aşrı sol üzerinde durmuşlar ve 
en çok bu mevzuu onlar işlemişlerdir. Bu mev
zuu işlemekte de devam ediyorlar. Çünkü Tür
kiye'nin ahenkli bir ülke olmasını hiçbir ülke 
istemez Bunu biz komisyonda Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesini tenkid ederken söyledik 

Bizim bu kanun üzerindeki hassasiyetimiz; 
d'ötl başı mamur ve ismi ile de rnüsemma olarak 
teklif ettiğimiz «Fatih Üniversitesi» millî 
bir müessese hüviyeti ile karşımıza çıksın ve 
böyle bir tedrisatın içerisinde olsun Maalesef 
bu nefyedici hükümler bu 3 neü maddede gös
teriliyor Bundan sonra gelecek geçici 2 nci 
madde gösterecektir ki, bu hüviyetin içerisinde 
değiliz 

BAŞKAN — Sayın Türkmen 
SALİH TÜSKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bugün bir irfan 
müessesesi, bir üniversite açılması mevzuubahso-
luyor, bâzı fırsatları, bizim temin edemiyece-
ğimiz bâzı imikânları, bize veriyor ve daha ko
layca bir üniversite açmalk imkânını elde edebi
liyoruz Bu üniversitenin kurulmağının müza
keresi yapılırken, benden evvel konuşan arka
daşımın, bir taassubu dile getirmesinden ıstırap 
duydum 

Eğer arkadaşımızı dinlemek lâzımgelirse he
pimiz gözümüzü, ve kulağımızı Avrupa'ya, me
deniyete kapayalım demek olur. Çünkü onlan 
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görür ve dinlersek bozuluruz, millî kültürümüz 
ve millî harsımız elden gider. Böyle bir tehlike 
mevcut değildir. Biz, milletimize ve kültürümü
ze hizmeti, cehalette ve kapalı gezle değil, her 
şeyi bilmekle ve her şeyi öğrenmekle müdafaa 
etmek isteriz 

Arkadaşımız o kadar ileri gitti ki âdet, ne
rede ilim varsa, orada kötülük vardır. Orta - Db-
ğu Teknik Üniversitesinde bâzı hâdiseler ol
muşsa bunun sebebi, başka lisan bilenlerin bu
lunmasıdır dedi. Arkadaşlar bu, bir vakitler 
Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının âdeta 
«Cumhuriyet» kelimesinden korkması gibi bir 
haleti ruhiyedir. Avrupa lisanını bilmek bize 
yeni yeni imkânlar verir. Dünyada rekabet, 
hara meydanlarında değil, kültür saJhalaımda, 
medeniyet yolunda oluyor. O halde biz, kendi
mizi Avrupa medeniyetine kapatmak değil, da
ha çok onları tetkik etmek, öğrenmek mecbu
riyetindeyiz. O halde Avrupa medeniyetini öğ
renmek için en önemli şartlardan biri de o lisan
ları bilmektir, lisanlarla yazılmış olan kitaplan 
okumaktır. Bu imkânı veren bir müessesenin 
aynı lisanı tedris etmesinden neden korkuluyor, 
bunu anlamıyorum 

HÜSNÜ DiKEÇLiaiL (Kayseri) — Söz is
tiyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Bu iti
barla İstanbul'da eskiden beri Robert Kolejde 
ecnebi lisanla tedrisat yapılmıştır. Buradan 
mezun olan insanlardan lisan bildikleri için bu 
memleket zarar mı görmüştür? Galatasaray'da 
Fransızca öğretim yapanlar diğer liselerde öğ
renim yapanlardan daha az mı milliyet perver-
dir? Bu tamamen yanlıştır. Bu şekilde milli
yet perver olmak başkadır, şovenizm veya ta
assup başkadır. Binaenaleyh, Avrupa lisanla
rından biri ile memleketimizin bir üniversitesin
de tedrisat yapılması zarar değil fayda temin 
eder. Bu itibarla bu konuda fazla bir şey söy
lemeye lüzum yoktur. Arkadaşlarımın, bu mu
halif fikirleri tasvibetmiyeceklerine inanıyo
rum. 

Bâzı arkadaşlarım, «Bu kanunla, âdeta mev
cut müessesenin organlanna, istedikleri lisanî 
ve tedrisat usulünü devam ettirmek yetkisi ve
riyoruz, bu bizi bağlamaktır» diyorlar. Ben ay
nı fikirde değilim. Çünkü, bu bir mukavele de
ğildir, bir akit değildir ki başkası ile bir mu
kavele yaptık diyelim ve artık bundan dönemi-
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yelim. Beyle bir şey değildir. Bu kanunda di
yoruz ki, «bu müessesede şu lisanla tedrisata 
devam edilecektir, veyahut bugünkü organlar 
bu tedrisatı devanı ettirebilirler.» Bu kanunu 
çıkarırken, Türk Milleti namına bunu simdi tes-
bit ediyorum, ama yarın memleketin menfaati 
için başka sistemler lüzum görülürse, o sistem
leri getirmek için hiçbir mâni yoktur. Bugün 
İngilizce tedrisatı faydalı görüyorum, yarın 
olabilir ki Almanca veyahut başka bir lisanın 
konmasında bizi men eden bir hüküm yoktur, 
Binaenaleyh, burada bizi bağlayıcı, bâzı hakla
rımızı başka bir müessesenin, başka hocaların 
tahaîddimü ve inhisarı altına sokmak yoktur. 
Yalnız, bugünkü haliyle bugünkü tedrisatın şim
dilik bu şekilde devam etmesi yetkisini tanıyo
ruz. Vasıı kanun olarak bu yetkiyi tanıyorum 
diyorum. Fakat, yarın lâzım olursa bunu değiş
tirmek imkânı vardır. Bizi bağlayıcı bir hüküm 
değildir. Bu itibarla, bir endişe mevzuubahis 
değildir. Madde doğrudur ve mevcut teklife 
katılıyoruz. 

Üniversiteye «Fatih» ismi verilirse «millî bir 
müessese olur» diyorlar. Efendim, bir müesse
senin millî olması, faydalı olması, onun rağbet 
görmesi, yalnız ismine bağlı değildir. Hepimiz 
«Fatih'in» ismine hürmet ederiz ama aslolan 
isim değil cevherdir, çalışmadır. Binaenaleyh 
«Fatih» kelimesinin arkasına sığınarak bu kanu
nu geciktirmek bir fayda getirmiyecektir. Ya
rın üniversite reformu geldiği vakit, icabında, 
onun ismini değiştirmeyi meneden ne vardır? 
Değiştirmek mümkündür. Bu itibarla isim üze
rinde durmamak lâzımdır. Yalnız isim mües
seseye itibar kazandırmaz yeter ki, kurulan 
müessese tedrisatı ile çalışması ile bu ihtiyacı 
karşılasın ve faydalı olsun. 

Bu itibarla, madde doğrudur aynen kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bu kanun biran 
evvel çıksın diye hiç söz almıyacaktım. Fa
kat beni yerimde zıplatan bâzı konuşmalar 
oldu, dayanamadım, huzurunuza gelmiş bulun
dum, beni affediniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Katma Bütçe Ko
misyonunda uzun seneler birlikte vazife 

gördüğümüz Sayın DükaçligiTia beyanatını 
ben, eskiden de bilirim. Eskiden ben bazan 
böyle şeyleri söyler. Fakat bu kadarını bil
miyordum, şimdi ifade etti, bunu.. Yani benim 
anladığım kadar şöyle demek istiyor; eğer 
yabancı lisanla tedrisat yapılırsa bu millî bir 
netice vermez. Millî netice verebilmesi için 
Türkçe tedrisatın yapılmış olması lâzımdır ve 
bunda da memleketin menfaati vardır. 

(Sayın Di'keçligil, maalesef buna katilamı-
yacağım. Millî meseleler lisanla kaybolur, li
sanla teessüs eder diye bir kaide yoktur. 
Lisanı olmıyan memleketlerde, lisanı olmı-
yan şahıslarda gerilikler gözüküyor. Ben 
size ufak bir misal söyliyeyim; benim büyük 
babam o devrin Mektebi Aklanımdan mezun 
idi. Mektebi Aklâm hariciye memuru ye-
tiştirirmiş, vaktiyle. Bu adam gayet iyi, mü
kemmel Fransızca bilirdi. Ama mahallenin 
muhtarlığını yapardı, o devirde. Büyük ba
bamın, onun büyük babası, Hariciyeye inti
sabına mâni olmuş, gâvur olur diye onu gön
dermemiştir. Adamın son devirlerinde bu aza
bın, bu ıstırabın altında kıvrandığını gör
düm, şahidoldum, Büyük babası, Kâğıtha
ne'de - Fişekhaneye baruthane derlerdi o 
zaman - Baruthaneye vermiş, orada kalmış ta.. 
1 nci Cihan Harbine kadar, 30 sene hizmet 
görmüş ve oradan da başkâtiplikten emekli 
olmuştu. 

Böyle bir zihniyeti bugün buraya getir
mek mümkün değil Sayın Dikeçligiî, mümkün 
değil. Biz bütün mekteplerimizde lisana çok 
ehemmiyet vereceğiz, imkânlar nisbetinde. İşte 
arkadaşım Galatasaraydan bahsettiler. Bugün 
Galatasaraym perişan halini görüyoruz. Ga
latasaray Mektebi Sultanisi, bugünkü Galata
saray Lisesi değil idi. Ben öyle arkadaşlar 
bilirim ki, Galatasaraydan mezun olduğu hal
de, iyi Fransızca bilmezler ve tercümeleri za
yıftır. Eski Galatasaray çok iyi bir ckuldu. 
Çünkü o zaman hocaları, müdürü v.s. si hepsi 
Fransa'dan gelmiş mümtaz insanlardı. O za
man mezun olan arkadaşlar memleketin en müm
taz insanları olmuşlardır. Bunların içinde bü
yük valiler, onların içinde hattâ sadrazamları*, 
sefirler bulunmuştur. Onun için telâş buyurma
yınız Sayın Dikeçliğil, telâş buyurmayınız. 
Lisan, bizde milliyeti izale etmez, bilâkis lisan 
medeniyeti getirir ve milliyeti takviye eder. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir ufak noktaya 
da işarelt ©atikten sonra huzurunuzdan ayrıla
cağım. Kıymetli arkadaşlarımızın bir kısmı, 
3 ncü maddenin son fıkrasına değindiler. Be
nlim kanaatimce, bu tasarının 2 nci ile 3 ncü 
maddesini memzucen mütalâa etmek lâzımge-
îir. O da şu : «Boğaziçi Üniversitesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl
lık bir geçiş dönemi için bu kanun hükümle
riyle, 4936 sayılı üniversiteler Kanunu ile ta
dillerinin...» tatibik edileceği yazılıdır. Üçüncü 
maddesinde de : «Üniversitenin yetkili karar 
organları», - gemici 3 ncü maddede yazılı olan -
«eğitim ve öğretim sistemi ile lisan konusun
da...» bir hak yeriyor kendilerine. Ve diyor M : 
«Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değil
dir.» Yani üç yıl içinde 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun hükümlerine tabi olacak, ama 
lisan konusunda tabi olmıyacak, mânasını çı
karmak lâzımgelir. Hem lisan ve hem de eğitim 
ve öğretim meselesinde. Bu istisnai hükümdür, 
bu süre ebediyen devam edecek bir süre mahi
yetinde telâkki edilemez kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurun efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Şimdi, 
ilim badka. lisan başka... ilimle lisanı birbirine 
karıştırmamak lâzım. İşçi Almanya'ya gider; 
pratik lisan öğrenir, o ilim değil. Arkadaşımız 
hiç telâşa düşmesin, benim üç çocuğum da lisan 
biliyor. Müsaadenizle biz öyle kafayı boşa taşı
mıyoruz. Fakat biz burada, millî bir meseleyi 
komi'şuyoruz, üniversitelerin hüviyetini konu
şuyoruz. Yani üniversitenin hüviyeti, nedir 
üniversite? 

Bizim tarihimize bakacak olursanız, üniver
siteler öyle bir bale gelmiş ki, başka lisanlarla 
beraıber Türkiye kültür hamlesini kaybetmiş
tir. Farsçanm hâkimiyeti, Arapçanm hâkimi
yeti; lisanın bozulma keyfiyeti... E, üniversite
lerde lisan öğrenilmez diyorsunuz, ben öğreni
lir diyorum, metodu başka... Ama, lisan öğre-
nildükten sonra Türkçe tedrisat yapılır diyo
ruz. O haMe bizim üniversitelerimizin hepsi 
İngilizce tedrisat yapsın, yetiştirebiliyorsa. 
Adalet Partili arkadaşlarımız vaktiyle, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde Türkçe tedrisat 
yapılması için kanun teklifi getirdiler; Millî 

Eğitim Komisyonunda konuştular. İyi bilirim 
ben, Tevetoğlu arkadaşım da vardı. Türkçe li
san konuşulması için komisyonda tartışıldı, ka
nım teklifi getirildi. 

Şimdi saman tersine döndü, arkadaşım beni 
yanlış anlıyor. İlim Müslümanm kaybolmuş 
malıdır, nerede bulursa alır. Bu ilimdir; fizik, 
kimya ve benzeri ilimler. Fakat biz üniversite
nin içerisinde tedrisat sistemini görüşüyoruz. 
Bu tedrisat sisteminde kendi millî dilini ha
kir görömezsin ve kendi dilinde çocuklarına 
tedrisat yaparsın. Sayın arkadaşım da beni Ko
misyonda yanlış anlamış, maalesef üzülerek 
kaydedeyim. Sonra, bana cevap verir gibi ko
nuşmasını da mâkul görmüyorum, ben fikrimi 
söylüyorum. Fikir kabul edilir veya edilmez. 
Ben şimdi Salih Bey arkadaşımın, şöyle dedi 
böyle dedi diye, adını ben söylemiye salahiyetli 
değilim. Sadece fikrimi söylerim, kabul edilir 
veya edilmez. Yani Parlâmento kürsüsünün 
meselesi budur, ben fikrimi söylüyorum, bir 
eğitimci olarak; kabul edilir veya edilmez. 
Şimdi bir üniversite kuruyorsunuz, lisanını 
Orta - Doğu Teknik üniversitesi gibi yapmak 
istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Karşı fikir söylenir ama, Sa
yın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Bir sayın üyenin fikrine kar
sı fikir kürsüye getirilir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki, 
peki verilsin. Sayın Başkan, siz de öyle düşü
nünüz, ben böyle düşünüyorum. 

Şimdi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi me
selesinde, ben aldanmayı isterim arkadaşlar. 
Lisan üniversitelerde öğretilir, nitekim misal 
de verdim, benim kızım Hacettepe üniversi
tesinin Sosyoloji bölümünden mezundur; in
gilizce bilir, öğrenmiştir. Bu tedrisat sistî-mi-
31? bağlıdır, devam edilir. Fakat ingilizce öğ
retilir ama ingilizeo tedrisat yapılmaz; o za
man kendi lisanını millet haldr görüyor de
mektir, benim kanaatimce, üniversitelerimiz
de lisan öğrenilemiyorsa, okullarımızda lisan 
öğrenilemiyorsa bu metodun yanlış olmasın
dandır, sistemin bozuk olmasındandır. Yoksa 
mlikemmelen öğrenilir. 

Onun için gönlüm islerdi ki, tekrar ediyo
rum - bu üniversitede bir metotla ingiliz-

— 203 — 



ö. Senatosu B : 112 

ce öğretilsin, fakat bütün dersler Türkçe ted
ris edilecek Türkçei'üsin hauine'eri gelişsin. 
Bir mühendis düşününüz,-ci.' matematikçi dü
ğününüz veya filânı düşününüz, bütün kelime
leri İngilizce öğrendi; bu arkadaşlarımızın ya
rın sapacağı neşriyat o dille olur. Ama, bu 
Türk dilini zenginleştirmes. Lisanı bilir de 
tedrisatına Türkçe devam ederce, Türk Dili 
kuvvet kazamı' ve düşünce tarzı da ona göre 
olur. Mesele bundan ibrettir. Yoksa lisan öğ
renmesin efendim bu taassup, bizde taassup 
yoktur. Zaten hakiki müslümanda taassup 
yoktur. Müslümanı anlaıuyanlarda, dini an
lamayanlarda, dinsizlerde taassup vardır, bu
nu böyle kalul etmek lâzım. Onun için, bizim 
bu maddedeki fikrimiz böyledir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçrne, buyurun 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; diyebilirim 
M, bu tasarıda en mükemmel madde 3 ncü 
maddedir. Bu 3 ncü madde esasına girmeden 
evvel, bir tek cümle ile ifade etmek isterim; 
Peygamber efendimiz: <dlim Çin'de de olsa gi
dip öğreneceksin.» demiş. Demek ki, burada 
yalnız kendi dilini değil, gerektiği zamanda 
Çin Dilini de öğrenip ilmi orada öğreneceksin. 
Şu halde dünya medeniyetinin uzay işleriyle 
uğraştığı bir devirde, biz bu teknik eleman
larımızı, tedrisatı Türkçe okuttuğumuz tak
dirde, acaba bunlar dünya neşriyatını hangi 
dille takibe deceklerd ir? Gönül ister ki, diğer 
üniversitelerimizin teknik bölümlerinde de 
lisan anaders gibi olmalı ve bunları mümkün
se, lisan derslerini doğru dürüst geçmeden di
ğer derslere de geçme imkânı sağlanmamalıdır. 
işte aradığımız üniversite talebesi bu., işte ha
yalimizde canlandırdığımız üniversite talebesi 
bu 3 ncü madde getirecektir ve maddenin ay
nen olduğu gibi kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isiiyen sayın üye?.. 
Yok. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Sös istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; çok loşa mâ
ruzâtta bulunacağım. Çünkü sayın senatörler 
dediler ki, yarın merasim yapılacağı için âde-
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ta Senato bir fors majör altında bırakılmıştır; 
bu böyle olmamalıydı, Senatonun haklarına 
böyle bir «itme» gibi bir hâdise bulunmamalıy
dı. 

Hiç şüphesiz böyle olması lâzım ve bizim 
katiyen böyle bir niyetimiz de yok. Biz bu ka
nun tasarısını 6 Haziran'da Meclise sevk et
tik ve düşündük ki, 9 Temmuz'a kadar bu 
kanun çıkar, Anayasanın iptal kararı da za
ten 9 Temmuz'da meriyete giriyordu ve o tak
dirde gideriz bu işi de yaparız, yani mekte
bi alırız. Buna rağmen hesabettik ne olur 
ne olmaz belli bir gecikme olur diye Temmuz 
ve Ağustos aylarını bıraktık Eylül 10 unu ver
dik. DeJ.v.k ki, Eylünün 10 una kadar muhak
kak çıkar bu kanun, artık o zamana kadar biz 
bu işi yaparız. Mahaza bu demek değildir ki, 
- bir sayın arkadaşımızın temas ettiği gilbi - Hü
kümete devredilmektedir bu; ben alırım, ondan 
Sonra üniversiteye devrederim, bu mümkün. 
Ama şöyle plânlandı : '9 Temmuzdan bugüne 
kadar bu memurlara maaş veremiyoruz. Bura
daki müstahdemlerin bir kısmı ayrıldılar. İmti
han açamıyorum. Çocukların askerlik işleri ile 
meşgul olamıyorum; çünkü 9 Temmuzdan itiba
ren müddet bitti. Askerlik şubesi sorduğu za
man cevap veremiyorum; çünkü kolejin kanuni 
statüsü orta yerden kalktı. Binaenaleyh, çok 
müşkül durumdayız, Bunun için kanunun bir 
an evvel çıkmasını istirham ediyoruz, özel yük
sek okullara bakın ne oldu arz edeyim; 9 Tem
muzda kanunun çıkacağını düşündük. Ona gö
re tertip aldık. Kanun ancak 1 Eylülde çıktı. 
Şimdi duyuyoruz; gazetelerde de okumuşsunuz
dur, özel yüksek okul dişçilik mektebini boşalt
mışlar, gitmişler. Malzemesi ve saire hepsi... 
Bunların öğretim üyeleri dağıltı, bunların per
soneli dağıldı. Çocukların askerlik işleri var; 
yakında imtihan olacaklar, imtihan olamıyorlar. 
Bu Boğaziçi Üniversitesi de aynı durumda. Bizi 
sıkıştıran müşkilât bu. Bunu arz etmek isterim. 
Yoksa hiçbir zaman Senatonun takdir hakkına 
her hangi bir şekilden dolaylı da olsa tesir etmek 
istemedim. Böyle bir şey aklımızdan geçmezdi, 
zaten. 

Efendim, üçüncü maddedeki lisan meselesi 
üzerinde duruldu. Lisan meselesini bilhassa böy
le 'bıraktık. Çünkü, üniversitenin yönetim kuru
lundan 4 tanesi Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından seçilecektir. Mecmuu 7 kişidir. Şu halde 
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ekseriyet Millî Eğitim Bakanlığı tarafından se
çilecek. Neyi seçeceğiz? Bugün düşündüğümüz; 
Robert Kolejin bugünkü sistemi, bizim üniver
site reformunda yapmayı düşündüğümüz sistem
dir ve en mükemmel sistemdir. Onun için biz 
bugünkü sistemin yürümesini temin edecek ar
kadaşı seçeceğiz, ona göre bu sistemi yürütece
ğiz ve ingilizce lisanı ile yürütecekler. Ancak, 
inkılâp tarihi gibi olan dersler şüphesiz Türkçe 
okutulacak. Çünkü, onu ingilizce okutnııyaca-
ğız, inkılâp tarihini Türkçe okuyacaklardır. 

Maruzatım bu kadar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu?., is
temiyor. 

önergeleri okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Üçüncü maddenin aşağıdaki şekilda değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

'Kasım Gülek 

Madde 3. — Üniversitenin yetkili organları, 
bu üniversitenin ezelliklerini göz önünde bulun
durmak sureti ile, mevcut eğitim ve öğretim sis
temini ve dilini devam ettirir. 

Cumhuriyet iSenato.su "Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının üçüncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

Teklifim : 
Madde 3. — Kurulmakta olan üniversitede; 

eğitim ve eğretim devredilen sisteme tf.ygun ola
rak yapılır. 

iBu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi de
ğildir. 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mânayı 
tazammun ediyor. Yazılış şekli var. Ancak, Sa
yın Gülek'in teklifi, üçüncü maddenin birinci 
fıkrasında bir değişiklik yapmış, ikinci fıkrasını 
tamamen maddeden çıkartmış oluyor. Yani, 
ikinci fıkrayı teklif ettiği maddede hiç almı
yor. 

Sayın Vural ise birinci fıkrayı değiştirdik
ten maada ikinci fıkrayı aynen kanunda görül
düğü gibi alıyor. Bu itibarla en aykırısı Sa
yın Gülek'in teklifidir. Kendisi burada olma
makla beraber verilmiştir, konuşmasını yapmış

tır. Belki müdafaasını gelip yapamaz, lehinde 
konuşamaz. Yani, kabul gücü zaTa uğrar; ama 
muamele görmesine mâni bir hal yoktur. Bu 
itibarla Sayın Gülek'in teklifini 'tekrar bilgile
rinize sunup oylıyacağım. Lehte, aleyhte konuş
mak istiyen varsa tabiî konuşur. 

Sayın Gülek'in önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Cumhurbaşkanmsa S, Ü. Kasım Gülek'in 
önergesi tekrar okundu.) 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Benim tek
lifim daha aykırı. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, aykırı olan bu. 
Çünkü, maddede çıkarma var. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Ben, yet
kili organı, kaldırıyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Vural, önergelerin 
nasıl tasnif edileceğine dair olan tüzüğün ilgi
li maddesi; çıkarılmalar, değiştirilmeler, ilâve 
edilmeler olarak tasnif etmemizi istemektedir. 
Sizinkinde değiştirme var, çıkarma yok. Sayın 
Grülek'inkinde bir fıkranın tamamen tayyedilme-
si, çıkarılıp atılması da var. Bu itibarla aykırı 
buldum, 

Lehte, aleyhte söz istiyen sayın üve var mı?... 
Yok, 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Vural'ın teklifini tekrar sunayım. 
(Ankara Üyesi Mahmut Vural'ın önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, aleyhinde söz 
istiyen sayın üye var mı?... Yok. 

Komisyon katılıyor mu?... Katılmıyor. Hü
kümet katılıyor mu?... Katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü maddeyi okunduğu şekli ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler : 
Geçici madde 1, — Geçiş döneminde Boğaz

içi Üniversitesinde yalnız temel bilimler, mü
hendislik ve idari bilimler bölümleri bulunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı?... 
Yok, 

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

http://iSenato.su
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Üniversite yönetim kurulu : j 
Geçici madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinin 

karar orgum (Üniversite yönetim kurulu) dur. 
Bu kurul, Robet Kolej Yüksek Okulunun 

öğretim elemanları arasından Millî Eğitim Baka- ' 
nmca biri rektör olmak üzere görevlendirilecek 
dört kişi ile halen mevcut üç bölümün seçilmiş 
başkanlarından oluşur. | 

Rektör bu kurulun başkanı, üniversitenin yü
rütme organı ve tüzel kişiliğinin de temsilcisi
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var nı?„. Yok.. | 

Madde ile ilgili bir teklif var, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa i 
1660 sıra sayılı Kanunun geçici ikinci mad

desinin aşağıda olduğu gibi değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul s 
Fikret Gündoğan 

Geçici madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinin 
karar organı (Üniversite yönetim kurulu) dur. 
Bu kurul Anayasa ve 4938 sayılı Kanun hüküm
lerine göre kurulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı?... 
Yok. 

Hükümet ve komisyon katılıyorlar mı?... 
Katılmıyorlar. 

Oylarınıza sunuyorum. Teklifi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici ikinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. ı 
KabnJ edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üniversite yönetim kurulunun başlıca görev
leri : I 

Geçici madde 3. — Üniversite yönetim kuru- | 
Tunun başlıca görevleri şunlardır : 

a) Üniversitenin yönetmeliklerini, öğretim 
araştırma, yerleşme ve gelişme plân ve prog
ramlarını ve öğrenim elemanlarının görevlen
dirilme ve özlük haklarına ilişkin esasları sap
tamak, 

b) Üniversite bütçesini hazırlamak ve harca
ma esalarmı belirtmek, 

c) Geoiş dönemi sonunda, Üniversiteler Ka
nununa bütün gerekleriyle tabi olabilmenin 
şartlarını hazırlamak, özellikle mevcut öğretim i 
elemanlarından akademik unvanlara Üniversi- | 
teler Kanununun gereklerine göre sahip bulunmı- ! 

I yanların bu unvanları 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanunu gereklerine göre elde edilebilmesi için 

I de tedbirler almak, 
ç) Rektörlükçe yönetim kuruluna getirele-

cek konuları tartışmak ve değerlendirmek, gere-
I kenleri karar bağlamak, rektöre yardımcı ve des

tek olmak. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rektörün başlıca görevleri : 
Geçici madde 4. — Boğaziçi üniversitesi-

j r*n geçiş döneminde rektörün ballıca görev-
İ leri şunlardır : 

a) Üniversite yönetim kuruluna başkanlık 
etmek; gerektiğinde kendi yerine kurula baş
kanlık edecek bölüm başkanını seçmek; 

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yönet
melikleri Millî Eğitim Bakanının onayına sun
mak, 

c) Üniversite öğrenim elemanlarını ilgili 
I bölüm başkanlarının tekliflerini dikkate alarak 

atamak; 
ç) Üniversitenin öğretim, araştırma ve yö

netim işlerinin, usulüne göre, yürütülmesini sağ-
I lamak, 

d) Üniversitenin malî imkânlarını artırmak 
için kaynaklar aramak, 

e) Bütün faaliyet ve gayretlerini tam gün 
I esaslarına göre üniversiteye hasretmek. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
i Öğretim elemanları : 

Geçici madde 5. — Robert Kolej Yüksek 
Okulunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu kapsamı dışında resmî görevi bulunan veya 
resmî görevi bıılunmıyan öğretim elemanların
dan 'hizmetlerine ihtiyaç duyulanlarla bu üni
versitede istihdam şartlarını taşıyıp yeniden ata
nacaklar, birer yıl süreli sözleşmelerle çalıştıra
bilirler. 

Bunlardan resmî görevleri bulunanların, 
bu üniversitedeki görevleri sebebiyle alacakları 

j ücretler, asıl görevleri karşılığı almakta olduk-
| lan maaş, ücret, tazminat ve diğer ödeneklerine 
{ halel getirmez. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsa- I 
mı içinde görevi bulunan memurların bu üniver
sitede ders vermeleri halinde aynı kanunun 89 
ncu ve 176 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

Geçiş döneminde üniversitece takibedilecek 
istihdam esaslarını g'österen yönetmelikler, Yö
netim Kurulunca, en kısa zamanda, hazırlanır. 

Bu okulda görevli diğer personelle ilgili iş
lemler, rektör tarafından yürütülür. 

Öğretim elemanları ve diğer personelle il
gili işlemlerde, kendilerine karsı önceden giri
şilmiş yükümlülükler göz önünde bulundurulur. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?... 

Sayın Bakan, buyurun efendim. Kısa ise ye- ' 
rinizden de konuşabilirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Efendim, bu maddenin son fıkrası üzerinde irap
ta geçmesi bakımından açıklama yapmak isti
yorum. 

Anayasa Mahkemesinin kararı ile diğer özel 
yüksek okullar gibi 9 Temmuz 1971 tarihinden 
itibaren Robert Kolej Yüksek Okulu da hukukî 
varlığını kaybetmiştir. Ancak, bütün kampu
su, bina ve tesisleri ile bize devredilen bu mü
essesenin yerinde biz yeni bir Türk üniversitesi
ni kurarken, Robert Kolej Yüksek Okulunun 
varlığına en fazla muhtaç bulunduğumuz öğre
nim elemanlarından mahrum kalmamak için ge
rekli gör'düğümüz tedbirleri aldık. 

özellikle, yabancı bir idareden Türk Devle
tinin idaresine geçişleri sebebi ile bu değerli öğ
retim kadrosunun ve diğer personelin daha ön
ceden imzaladıkları sözleşmelere riayetsizlik 
sureti ile mutazarrır edilmemeleri bilhassa gö
zetilmiş, bunlarla ilgili işlemlerde daha önce
den kendilerine karşı girişilmiş yükümlülükle
rin göz önünde bulundurulacağı; jrani 9 Tem
muzdan sonraki aylıklarının da yeni üniversite 
tarafından tekabbül edilerek ödeneceği kanun 
koyucu tarafından geçici 5 nci maddenin son 
fıkrası ile teminat altına alınmış olacaktır. 

Bu hususu, hizmetlerini bize adıyacak bu ele
manların her hangi bir şekilde mağduriyete uğ-
ratılmamaları istikametinde bana temennilerini 
izhar etmiş bulunan bâzı arkadaşlarımı tatmin 
etmek için arz ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye 
var mı?.. Yok. 

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

•Geçici madde 6. — 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununa göre doçent, assosye profesör ve pro
fesör unvanlarını almamış olmakla beraber, bu 
unvanları doktor veya tıpta uzman yetkisini bir 
Türk üniversitesinden veya yabancı bir üniver
siteden aldıktan sonra bu sıfatları ila Robert 
Kolej Yüksek Okulunda en az beş yıl çalışmış 
bulunanların Boğaziçi Üniversitesinin öğretim 
kadrolarına bu unvanlarıyle atanabilmeleri için 
Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası 
Kurula başvurur. 

Bu kurul, ilk toplantısında özel bir jüri ku
rar. Bu jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve 
çalışmalarını inceliyerek tahlilî bir rapor hazır
lar. 

Üniversitelerarası kurul, jürinin bu raporu 
baklanda ilgili üniversitenin görüşünü aldıktan 
sonra adaya «Üniversite Doçenti» veya «profe
sörü» unvanını verebilir. 

Ancak bunlar «üniversite doçenti veya pro
fesörü» unvanını, üniversitede aylıklı bir kad
roya tâyin edildikleri takdirde kullanabilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversitenin gelirleri : 
Geçici madde 7. — Geçiş dönemi içinde, üni

versitenin gelir kaynakları şunlardır : 
1. Her yıl Millî Eğitim Bütçesine konula

cak yardım ödeneği, 
2. Üniversiteye yapılacak her türlü yar

dımlar, bağışlar ve vasiyetler, 
3. Öğrencilerden alınacak harçlar ve ücret

ler, 
4. Üniversitece yapılacak olan araştırma vs 

ekspertizler karşılığında alınacak paralar; 
5. Üniversite yayınları gelirleri ile üniver

sitenin faaliyeti neticesi olarak meydana gelen 
bütün diğer gelirler, 

6. Üniversiteye alt menkul gayrimenkul 
malların ve hakların gelirleri. 

BAŞKAN — Söz istiyen saym üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversitenin bütçesi : 
Geçici madde 8. — Yönetim kurulu, hazırlı-

yacağı bütçeyi bir rapor ile birlikte en geç 
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Ağustos ayının birine kadar Millî Eğitim Ba
kanlığına verir. 

'Bu raporda üniversitenin bir yıllık öğretim, 
araştırma ve gelişme faaliyetleri, üniversitenin 
ihtiyaçları ve malî hususlar belirtilir. 

Ayrıca, malî durumu gösteren izahlı bir cet
vel de bu rapora eklenir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçeyi ve raporu o 
yıla ait genel bütçenin hazırlanmasında kabul 
edilen esaslar dâhilinde inceliyerek tesbit ettiği 
ödenek miktarını kendi bütçesiyle teklif eder. 

Yönetim kurulu, hesaplar hakkındaki yıllık 
raporunu, 15 Haziran tarihine kadar Millî Eği
tim Bakanlığına verir. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe uygulaması : 
Geçici madde 9. — Boğaziçi Üniversitesi, 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümleri
ne, Sayıştay vize ve kontroluna tabi değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile, hesap 
ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müs-
bit evrakın şekil ve çeşitleri, yönetim kurulunca 
en az 6 ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikle 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?... Buyu
run Savın tanen. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşla
rım; geçici 9 ncu maddenin okunmasından da 
anlaşıldığı üzere kurulmakta bulunan üniversi
te 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
na tabi olmadığı gibi Sayıştay vizesinden de is
tisna edilmiştir. 

Biraz evvel kabul buyurduğunuz 7 nci mad
denin 2 nci fıkrasında, yani üniversitenin gelir
leri maddesi tetkik edildiğinde Devlet bütçesin
den yapılan yardımlardan bahsedilmektedir. 

3 ncü fıkrasında harçlar, yani öğrencilerden 
alınacak harçlar vardır. 

4 ncü fıkrasında, fıkralarda hata edebili
rim, üniversiteye devredilen menkul ve gayri-
menkullerin gelirleri, ki Devlet gelirleri demek
tir, bunlar da üniversiteye tahsis edilmiştir. 

'Bütün bunlara rağmen Artırma, Eksiltme ve 
îhale Kanunundan, 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanunundan ve Sayıştay vizesinden istis
na edilmiştir. Bunu anlamak zordur. Devletin 
bugün 40 - 50 milyarlık masrafları, gelirleri bu 
bahsedilen kanunlara tabi iken bu üniversiteye 
bu yönden istisnai muamele kabul edilmesini 
izah etmek zordur. îzahı belki vardır, denebilir 
kî; efendim, bu geçici bir müessesedir, halen 
mevcudolan muhasebe sistemi kendine mahsus 
bir sistemdir, masraf evrakı ve sairesi başka 
türlüdür, bunları şimdi değiştirmek doğru de
ğildir... Bence bu mucip sebepler, yani bu tah
min ettiğim mukadder mucip sebepler kafi de
ğildir. 

Kaldı ki, 10 ncu ve 11 nci maddede de tabiî 
bu 9 ncu maddenin gereği olarak, birtakım hu
susi murakıplar heyeti kurulmuştur, murakabe 
usulleri tesbit edilmiştir. 

Ayrıca da Meclisin bünyesinde ayrı bir kar
ma komisyon, yani bu hesapların neticesini tet
kik edip Meclislerin heyeti umumiyesine arz 
edecek bir karma komisyon teşkil edilmiştir. 
Oraya da baktığımız zaman, orada da bir şey 
var. Yani, bugün Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi için İktisadi Devlet Teşekkülleri Komisyo
nu var, o da bırakılmış bunun için hususi bir 
komisyon yapılmış. Yani neresinden bakılırsa 
bakılsın kanaatimce bu hesap işlerine ait hü
kümler tatmin edici değildir. 

Bendeniz müzakerelerin bu safhasında, bu 
kıvamında daha ileri gitmek isterim. Bu hüküm
lerin, bu maddelerin tayyedilmesi, bunların ye
rine genel hükümlerin geçerli olmasına dair bir 
madde sevk edilmesi teklifinde bulunmak iste
rim. Pişmiş aşa su karıştırmak kabilinden bir 
teklif telâkki edileceğinin de endişesi içindeyim. 

Bir taraftan Muhasebei Umumiye Kanunu
na tabi değildir deniyor, öbür taraftan mura
kıpları tesbit edilirken Devlet muhasebesine 
vâkıf oîma?ı şartı konuyor. Madem ki Devlet 
muhasebesine tabi değildir, Devlet muhasebesi
ne vâkıf olma şartı nereden ileri geliyor? Yani 
neresinden bakılırsa bakılsın tatmin edici değil
dir. 

Bu vaziyette bendeniz, - okuduğumuz 9 ncu 
maddenin sonunda bu hususların bir talimat
name ile, bir yönetmelik ile tesbit edileceği hük
mü var - Sayın Bakandan rica ediyorum, bu yö
netmeliğin hazırlanmasında ve hükümlerinin 
şevkinde hiç olmazsa bu endişelerimizin izalesi 
için ciddî şekilde murakabe edileceğine dair hü-
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kümler sevk edilsin. Şimdiye kadar birçok tat
bikatta gördük ki, böyle özel murakabe usulle
rine tabi tutulmuş olan müesseselerin muraka
belerinin neticemi de hiçbir zaman tatminkâr 
değildir. 

Bu hususları arz etmek için söz aldım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Bir sorum olacak 

efendim. Hükümetten şu hususu rica ediyorum: 
3 yıl sonra bu üniversite 4936 sayılı Kanunun 
hükümlerine tabi olacaktır. Ama, şu anda 4936 
sayılı Kanuna göre zannediyorum burada 2490 
ve 1050 sayılı kanunlar ve vize konulan hü
kümlüdür. Şimdi burada bir çelişki olmıyacak 
mı? 

4936 sayılı Kanun meriyette olduğuna göre 
bunlara tabi değildir hükmü bir çelişki olmıya
cak mıdır? Bunu nasıl hallederler? Bu konular
da malûmat rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek-
misiniz?... Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI SİNASİ OREL 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; buradaki 
madde yeni bir madde değildir. Son kurulan 
üniversitelerimizden Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin de bu şekilde maddesi tedvin edil
miştir. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanu
nunun 12 nci maddesine göre tedvin edilmiştir. 
Bu maddeyi aynen okuyorum : «Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi Muhasebei Umumiye, Ar
tırma - Eksiltme ve İhale kanunları hükümleri
ne, Divanı Muhasebat vize ve murakabesine ta
bi değildir. 

Artırma, Eksiltme ve İhale işleriyle hesap 
ve sarf işlerinin ne surette yürütüleceği ve müs-
bit evrakın şekil ve çeşitleri mütevelli heyetin
ce hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olu
nur.» 

Bu Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin Ka
nunu. Biz de bu kanundan mülhem olmak üze
re bu maddeyi tedvin etmiş bulunuyoruz. Bu 
itibarla burası için de 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ve Sayıştay vizesine tabi olmama
yı zikrettik. Ama, 10 ncu maddede bu işin nasıl 
yapılacağını ve yıllık rap-orlarm 11 nci madde
de nasıl düzenleneceğini göstermiş olduk. 

9 . 9 . 1971 O : 1 

Bununla beraber eğer bütün bu hususlar ay
kırı görünüyor ise, şunu arz etmek isterim ki, 
üniversite reform kanunu içerisinde üniversite
lerin bir döner sermaye içerisinde işlemeleri 
usulü de getirilecektir. Yani, bir malî hüküm de 
üniversite çerçeve kanunu içerisinde bulunacak
tır. Bu kanun da ilerde, iki üç ay içerisinde hu
zurunuza gelmiş olacaktır. 

Gerek Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, ki 
ona dokunup dokunmıyacağımızı sarih olarak 
bilemiyorum, çünkü Anayasanın 120 nci mad
desinde evvelce kurulan üniversitelerin hakları 
mahfuzdur diye bir ibare var, binaenaleyh bu 
belki bir zorluk olacak bizim için, çerçeve ka
nunda o üniversiteleri nasıl koyacağız o ayrı bir 
mesele; ama bu Boğaziçi Üniversitesi 4936 sayılı 
Kanuna tabi olacak, üç sene sonra dediğimize 
göre, bu üniversiteyi kolaylıkla o çerçeve kanu
nu içerisine koyacağız. Binaenaleyh, bu üniver
siteyi kolaylıkla o çerçeve kanunu içerisine ko
yacağız. Binaenaleyh, bu üniversite ancak üç se
ne vesayet altındadır. Bu vesayet Millî Eğitim 
Bakanlığının vesayetidir. Üç sene sonra 4936 sa
yılı Kanuna tabi olacaktır. Fakat biz şimdi çer
çeve kanun yapıyoruz, 4936 sayılı Kanunu de
ğiştireceğiz, yani çerçeve kanuna tabi olacak. 

Arz ederim. Saygılarımla.. 
BAŞKAN — Sayın İzmen, sizin de bir so

runuz var galiba?... Buyurun. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, sayın Bakan umumi konuşma
ları şimdiki izahları sırasında buyurdular ki; 
bütün bu üniversitelere şâmil bir çerçeve kanun 
hazırladığı sırada, bugün bir nevi vesayet altında 
bulunan Boğaziçi Üniversitesinin bütün durum
ları tesbit edilecek, aksaklıklar izale edilecektir. 
Yani tasavvurları öyle midir? Yapılacak yeni 
üniversite reformunda bütün üniversitelerin 
masrafları, gelirleri ve saireleri Artırma, Eksilt
me Kanunundan Devlet Muhasebei Umumiye 
Kanunundan ve Sayıştay vizesinden istisna edil
mek şeklinde mi düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
M Î £ L Î EĞİTİM EAKANÎ SİNASİ OREL 

— Efendim, yüksek tahsili paralı yapmayı dü
şünüyoruz, üniversite reform kanunu içerisinde 
Yüksek tahsili paralı yapınca, o üniversitenin 
yahutta yüskek öğretim kurumunun belki yarı 
bütçesi Devlet tarafından verilecek, yarısı da 
talebelerden toplanacak ücretlerle idare oluna-
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cak. Bu ajrı bir sistem, bu sistemi tetkik edi- I 
yoruz. Bu ne getirir? Onu şimdiden bilemiyo- I 
rum. Bu bir ihtisas meselesidir, üniversite ele- I 
manian ve Maliye Bakanlığının uzmanlan bir I 
araya gelecekler ve bu meseleyi tetkik edecek- I 
ler. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Malî denetim I 
Geçici madde 10. — Boğaziçi Üniversitesinin I 

hesaplanyle gelir ve giderlerini ilgilendiren bi
lûmum işlem ve kararlarını altı ayda bir ince
lemek ve kontrol etmek üzere biri Millî Eğitim, 
ikisi Maliye Bakanlığınca olmak üzere, her büt
çe yılı başında üç murakıp görevlendirilir. I 

Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş, Devlet 
muhasebesi ile ticari ve sınai müesseseler mura
kabesine vâkıf ve bu kanunun kendilerine yük
lediği görevleri başarmaya muktedir Devlet me
murları arasından seçilir. 

Murakıplar altı ayda bir inceleme ve kontrol 
sonuçları hakkında Maliye ve Millî Eğitün ba
kanlıklarına rapor verirler. 

BASK AK — Söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıllık raporlar : 
Geçici madde 11. — Millî Eğitim Bakanlığı 

Muralaplar Heyetinin raporları ile yönetim ku
rulunun yıllık raporunu kendi mütalâası ile bir
likte 15 Ağustos tarihine kadar Başbakanlığa 
verir. 

Başbakanlık, mütalâasını ekliyerek, ilgili ev
rakı, Millet Meclisi Millî Eğitim, Bütçe ve Plân 
ve Sayıştay komisyonlarından seçilecek üçer ki
şiden kurulu bir karma komisyonda incelenmek 
ve kesin karara bağlamak üzere Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar. 

Karma Komisyonun üniversite kesinhesapla-
rını tasdik kararı, üniversite yönetim kurulu
nun ibrasını tazammun eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Sayın 
İzmen sual mi?.. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sual. 

BAŞKAN — Sayın Yüce söz mü?... Buyu
run. Saym izmen, size Yüce'den sonra söz ve
receğim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; 11 nci mad
de hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak isti
yorum. 

Bu kanun cidden eksikliklerle malûldür ve 
Senatomuz her kanunda bu işleri iyi tetkik et
memek gibi bir durumla karşı karşıya bıra
kılmaktadır. Muhtelif arkadaşianmız bu konu
yu dile getirdiler.. Benim de aynı şeyleri söyle
memin zait olduğunu ve hattâ biraz da ayıbol-
duğunu bilmeme rağmen ben de bunu söylemek
ten kendimi alamadım. 

11 nci maddede maalesef birtakım eksiklik
lerle dolu. O da ru : Bir kere murakıplar he
yetinin vermiş olduğu rapor Başbakanlığa geli
yor; mütalâasını ekliyor; Millet Meclisi Millî 
Eğitim, Bütçe ve Plân ve Sayıştay komisyonla
rından seçilecek üçer kişiden kurulu bir Kar
ma Komisyonda incelenmek ve kesin karara 
bağlanmak üzere Millet Meclisi Eaşkanlığma 
sunuluyor. Şimdi burada denetimin T.B.M.M. 
nde olduğu ilkesi zedelenmiştir. Orta - Doğu Tek
nik üniversitesi aynı esaslara tabi olarak Ka
mu iktisadi Devlet Teşebbüsleri Komisyonunun 
denetimi altındadır. Bu denetimin neticesinde 
hazırlanan raporlar ibra ve ademi ibra için kâfi 
değildir. Binaenaleyh, bütçe mülâhazası ile 
kontrol altında bulunan Devlet bütçesi, nasıl 
Meclislerin murakabesi altında ise, Devlet ida
resi ile idare edilen bütün kamu iktisadi teşeb
büsü niteliğinde bulunan kurumların da dene
timi yine Türkiye Büyük Millet Meclisine veril
miştir. 

Binaenaleyh, Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin tabi olduğu sistemin dışında, ayrı bir ko
misyon verilmiş olması hata olduğu gibi, ki -
orası bu nevi kurumların denetimini yapacak 
bir ihtisas müessesesidir - bundan gayn ve hiç
bir kuruma tanınmamış (bir imtiyaz, burada ta
nınmış ve bu üçer kişiden müteşekkil üç komis
yon üyesinin ibra veyahut ademi ibra için ve
recekleri karar, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçmeden kesin bir ibra karan olacaktır, 
denmiştir. Bu bir imtiyazdır. Bu hiçbir mües
seseye ve kuruma tanınmamıştır. Bu cidden 
Meclislerin hâkimiyeti prensibine uymıyan, pro
sedürü bozaıı bir husustur. Bunun yapılmaması 
icabederdi. Takrirlerle bunun önüne geçmeye 
gayet tabiî ki çalışabilir, bozabilirdik. Fakat, ka
nunun çıkma zarurMi, İd bunu asla kabul ede-
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miyorum maalesef elimizi kolumuzu bağlıyor. 
Bu hata yapılmamalı idi. Hiçbir kuruma tanın
mamış olan bu imtiyaz, bu müesseseye, bu kuru
ma, bu üniversiteye tanınmamalı idi. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın İzmen buyurunuz. 
MEHMET tZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, soracağım sualleri sayın hatip 
ifade buyurdular. 

BAŞKAN — Aynı şeyi soracaktınız. Komis
yondan veya Hükümetten cevap rica edelim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
— Efendim, biraz evvel de arz ettim, üniversite 
reform kanununu yaparken bir çerçeve kanunu 
yapacağız. Bu çerçeve kanunu muvacehesinde, 
üniversitelerin bu çerçeveye aykırı düşen hü
kümlerini de tashih eden avrı bir kanun tasarı
sı, yani bütün üniversitelere şâmil bir kod ge
tireceğiz buraya. Bu kodun içerisinde burada 
işaret buyurulan hususu düzeltmek de mümkün
dür. Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Robert Kolej öğrencileri : 
Geçici madde 12. — Üniversite, Robert Kolej 

özel Yüksek Okulunun esas sınıflarmdaki öğ
rencilerin öğrenimlerini, 1970 - 1971 öğretim yı
lında yürürlükte olan esas çerçevesinde geçiş 
dönemi içinde bitirebilmelerini sağlamak mak-
sadiyle gerekli tedbirleri alır. 

Bu esaslar, ücretler itibariyle yeni öğrencile
re de uygulanır. 

Robert Kolej Yüksek Okulundan mezun olan
lara verilmiş diplomalar ile bu maddenin birinci 
fıkrası uyarınca mezun olacaklara verilecek 
dilomalar, benzeri diğer resmî öğretim kurumla
rının diplomaları ile aynı hak ve yetkileri sağ
lar. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• • — 

Yürütme : 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte iki 
sayın üye konuşabilecek. Sayın Ucuzal lehte 
mi, aleyhte mi efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. O halde bu kere 
tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Böy
lece tasarı Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda da kabul edilmiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Açık 
oya sunmanız lâzım. 

BAŞKAN — Açık oya sunmak için ne gibi 
bir sebep buldunuz efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Millet 
Meclisinde açık oy ile kabul edilmiştir, efen
dim. 

BAŞKAN — Bilmiyorum onun usulünü. Biz
de açık oya tabi olacak hususlar 107 nci madde 
de yazılmış : 

«Aşağıdaki hallerde açık oya başvurulur : 
1. Bütçe kanun tasarısının oylamasında.» 
Bu o değil. 
«2. Vergi koyan veya kaldıran yahut ver

gileri artıran veya eksilten kanun tasarılarının 
oylanmasında.» 

Bu vergi kanunu da değil. Matrahı, nisbeti 
gibi şeyler yok. 

«3. Andlaşma veya sözleşmelerin onay
lanmalarını uygun bulan kanun tasarılarının 
oylanmasında..» 

Yok efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tamam 

kabul ediyorum, efendim. 
BAŞKAN — O halde Genel Kurulumuzca da 

tasarı kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olmasını 
dilerim. 

Birleşimi 12 Eylül 1971 Pazar günü, prog
ram gereğince, saat 10,00 da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 20,07) 
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7. — DÜZELTÎŞ 

104 ncü Birleşim Tutanak Dergisinde aşağıdaki değişiklik yapılacaktır. 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

718 5. - GÖRÜŞÜLEN 
İŞLER (Devam) 
başlığının altında 

1. — Esnaf ve sanatkârlar ve 
diğer bağımsız çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Anayasa ve Adalet, Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/490; Cumhuriyet Senato
su 1/1264) (S. Sayısı : 1654) 

1. — Çay Kurumu kanunu 
teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Tarum ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye akıl
mak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/36; C. Senatosu 2/332) (S. 
Sayısı : 1652) 
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Çocuklara karşı Nafaka Mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen açık oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
, krttıl-.nıvnnlar 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi) 

183 
110 
110 

0 
o 

71 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğtlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Giirhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatu.uoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
IlaJûık Benkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Boaoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİYAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
| Hayri Mumeuoğlu 
\ Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Et cm Kara kapıcı 

i Har.an O rai 

i YAN 
ü 
| Ferid Melen 
I YOZGAT 
1 Sadık Artukmaç 
i İsmail Yeşilyurt 

I ZONGULDAK 
I Tarık Remzi Baltan 
1 Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Konıtürk 

[Oya kattlmıyanlarj 
TABİİ ÜYELER i 

Ekrem Acııner ! 
Refet Aksoyoğlu i 
Mucip Ataklı | 
Emanullah Çelebi j 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahrî özdiîek 
Mehmet Özgimeş (B.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet. Ünaldı 
(Bşk, YO 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karay iğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
M.aeit Zcrcn (B-jk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut. Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettirı înkaya 
Neü-.t Sfirhcaiı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

ÇANAKKALE 
Nahit Akan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreiioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somııııoğiu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu (II) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

| İSTANBUL 
| Telan Arıburun 
3 (Başkan) 
ji Fikret Gündoğan 

İZMİR 
I Beliğ Beler 
I Nazif Çağatay 
§ Necip Mirkclâmoğlu 
| (İ- AO 

KARS 
| Sırrı At alay 
i Mehmet Hazer 

| KIRKLARELİ 
| Ali Aîkan 
I KOCAELİ 
l Hikmet îşmen 
I Lütfi Tnkoğhı 
f KONYA 
1 Sedat Çumralı 
| Fakih özlen 

MANİSA 
I Doğan Barut çuoğlu 
\ Oral Karaosmanoğiu 
6 Ruhi Tunakan 
j MARAŞ 
\ Hilmi Soydan 

\ NEVŞEHİR 
\ 1. Şevki Atasağun 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

j NİĞDE 
i Kudret Bay han 
I ORDU 
f Selâhattin Acar 
S srvAs 

Âdil Al t av 
TOKAT 

Mi Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydmer 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün (1.) 
fiagıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Hukukî ve Ticari mevzularda Adlî ye Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine 
dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bulund uğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Tasarına kanunlaşması kabul edildi) 

TABU ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Secai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Cner Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin KalpaklıoğJu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
! Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersaıı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertiirk 
Hüseyin öztürk 

T1KÎRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

| TOKAT 
I Ali Altuntaş 
j TRABZON 
| Reşat Zaloğlu 

URFA 
I 1. Etem Karakapıcı 
1 Hasan Oral 
| VAN 
ji Ferid Melen 

I YOZGAT 
l Sadık Artukmaç 
l ismail Yeşilyurt 
İ ZONGULDAK 
İ Tank Renizi Baltan 
| Ahmet Demir Yüce 
i CUMHURBAŞKANIN-
P CA SEÇİLEN ÜYELEK | 

Lûtfi Ak adlı 

[Çekinser] 
TABİÎ ÜYE 

Suphi Gürıoytrak 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Velıbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
M-eıhmert Özgüneş (B.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
VI. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

AFYON KARAMSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulrsoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

RALIKESÎK 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreidoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi liayaoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Delıveli 

| İSTANBUL 

!

h Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

I İZMİR 
İ Beliğ Beler 
İ 
s Nazif Çağatay 
| Necip Mirkelâmoğlu 
İ ( t Â.) 
S KARS 
i Sırrı Atalay 
I Mehmet Hazer 
l 
İ KIRKLARELİ 
| Ali Alkan 

KOCAELİ 
jj Hikmet Işmen 
l Lûtfi Tokoğlu 
1 KONYA 
I Sedat Çumralı 
I Fakih özleu MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki At a sağun 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güyenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Eorutürk 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhûıtin Acar 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (î.) 
Zerin Tüzün (î.) 
Ragıp ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
• * • — - • » > - • - < « 
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Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Swazi-
land Kırallıgma teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notalann teatisi ile yapılan 
Andlaşmamn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELEK 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sozai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâeddin Yılım aztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserier 

Oya katılmıyanlar 
Acık üyelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi) 

183 
103 
103 

O 
o 

78 
2 

[Kabul 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

ÎÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

edenler] 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Öi.den 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

îsınail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Y^üce 
CUMHURBAŞKANLN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 

[Oya katılmıyanlar] 

Hayrı Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüııeş (B.) 
Ahmet Y"ıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
MacitZereaı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetif 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESIB 
Mehmet Güler 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülesz 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (î.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Günidoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( I . Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur'Sökmen (1.) 
Zerin Tüzün (1.) 
Fiasıp Un er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin onaylar masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının açık oylamasına verilen oyların sonucu 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattm özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâeddiıı Yılmaztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarımını kanunlaşması kabul edildi) 

183 
106 
106 

0 
0 

75 
2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaldık 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Uouzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüsej j ı Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaioğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kanlan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünal d? 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

Hasan O rai 
VAN 

Forid Melen 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

1 ZONGULDAK 
| Tarık Remzi Baltan 
| Ahmet Demir Yüce 
I CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELEE 
İ Lûtfi Akadh 

[Oya kat ılmıy anlar] 
BALIKESİR I HAKKÂRİ 

Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Almaca 

DİYARDAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu (B.) 

Necip Seyhan 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

| Lûtfi Tokoğlu 
1 KONYA 
| Fakih özlen 
Ş MANİSA 
| Doğan Barutçuoğlu 
i 
I Oral Karaosmanoğlu 
l 

l Ruhi Tun akan 
| MARAŞ 
i Hilmi Soydan 

Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Bfttıl 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğln 
Ö. Tjûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik A ta yurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Ay dine-
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün (İ.) 
Ragıp ün er 
Adil Ünlü 
Su ad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

. . y—««>©-<« 
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6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - Atlantik Andlaşmasına taraf Devletler arasında Kuvvet
lerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIÎI nci mad desinin 2 nci fıkrasının (F) bendine Ek Kararın 
tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

üye sayısı 
Oy veronler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılnnyanlar 

Açık üvelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul edildi.) 

183 
108 
108 

0 
0 

73 

[Kabul edenler] 
TABÎ1 ÜYELER 

Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BlLEClK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLIS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Zîva Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMİR 
| Mustafa Bozoklar 
I Mümin Kırlı 
İ Orhan Kor 
jj KARS 
| Y. Ziya Ayrım 
J KASTAMONU 
jj Mehmet Çamlıca 
1 Ahmet Nusret Tuna 
jj KAYSERİ 
| Hüsnü Dikeçligil 
I Hüseyin Kalpaklı oğlu 
j| Sami Turan 
l KIRŞEHİR 
| Halil özmen ' 
\ KONYA 
| Osman Nuri Canpolat 
I Sedat Cumralı 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

İ Rıza Isıtan 
| Refet Rendeci 
t Fethi Tevetoğlu 
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I VAN 
f Ferid Melen 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Murocuoğlu 
CenıaJ Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelaoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilck 
Mehmet özgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Ferudun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Ârslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Osman Koksal 
<^emal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin T üzün (t.) 
Raorıp ün er 
Âdil Ünlü 
Suad HayTİ Ürgüplü 

[Oya hatümıy anlar] 
ANKARA i HATAY 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarhealı 

BOLU 
Turgut Yajşar Gülez 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca ( 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Ta.uyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğhı (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

[Açık ü 
Eskişehir 
Sivas 

Mustafa Deliveli 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

ÎZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
i Sırrı Atalay 

Mehmet Hazer 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 
KOCAELİ 

Mi km et İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
• Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

j Hilmi Soydan 

yelilder] 

1 
1 

Yekûn 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlu 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

112 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 9 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
secimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye secimi. 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1219) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) (Bitiş tarihi : 
16 . 9 . 1971) 

X 2. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu J / 1 2 3 5 ) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) (Bitiş tarihi : 16 . 9 . 1971) 

X 3. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Swaziland Krallığına teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notala
rın teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Se
natosu 1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) (Bitiş tarihi : 16 . 9 . 1971) 

X 4. — Bâzı ölümlerin teshiline ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) (Bitiş tarihi : 
16 . 9 . 1971) 

X 5. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey 
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) (Bi
tiş tarihi : 16 . 9 . 1971) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 
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2. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde acılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senetosu Kars t'iyesi Sırrı 
Atalay'ın. bölgelcrarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen onerge--
Si ı l u - to ) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunekanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlııîıuıı, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı f 1120 
ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Sücrsaıvm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4,'81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 

Bakanlığı ile ilgilidir) 
6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 

Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özerin. Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

10. — Üste fiilen taarruz suçundan hüküm
lü 1946 doğumlu Şevketoğlu Aykut Alpergün 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anyasa ve Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/375; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1261) (S. Sayısı : 1655) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) (Ret) (Bitiş tarihi : 2 . 11 . 1971) 

X 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu i Millet Meclisi 2/552; Cumhuriyet Se
natosu 2 339) (S. Sayısı : 1658) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 8 . 1971)' 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü
me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğiu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi : 18 . 8 . 1971) 
(Bitiş tarihi : 2 . 11 . 1971) 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı« 1660 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi : 1/486; Cumhuriyet Senatosu 1/1266) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 379) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3800 

27 . 8 . 1971 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Boğaziçi Ünivresitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 6 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2, 9, 16, 18, 20, 23, 25. 8.1971 tarihli 141, 145, 149, 150, 152, 153 ve 154 ncü birleşimlerin
de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 379) 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 24 
Karar No. : 21 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

3 . 9 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 2 . 9 . 1971 tarihli toplantısında Millî Eğitim Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra tasan metninin tetkikine geçilmiştir. 
Tasarı maddeleri üzerinde Bakanın yapmış olduğu açıklamalarından sonra, Komisyonumuzca da 

uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiş. Yalnız; tasarının geçici 6 ncı mad
desinin dokuzuncu cümlesindeki üniversite doçenti ile profesörü arasındaki tırnak işareti kaldırıla
rak, «Üniversite doçenti veya profesörü» şeklinde yazılmasına karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Sözcü 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Kâtip 
Bolu 

A. Yılmaztürk 
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Üye 
Ağrı 

8. Türkmen 

Üye 
Kırklareli 
A. AMan 

Üye 
Manisa 

R. Tunaikan 

Toplantı 

Üye 
Balıkesir 

İV. D emir el 

Üye 
Konya 

M. Varışlı 
ve imzada bulunmadı. 

Üye 
Kars 

Söz hakkım saklı. 
M. Hazer 

Üye 
Tabiî Üye 

8. Karaman 

Toplantı 

Toplantı 

Üye 
Elâzığ 

C. Ertuğ 
ve imzada bulunmadı. 

Üye 
Çanakkale 
N. Altan 

ve imzada bulunmadı 

Üye 
Denizli 

H. Atmaca 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raıponı 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No- : 1/1266 
Karar No. : 148 

. 9 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabuT ©dillen, Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir Üniversite1 kurulması 
hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 8 Eylül 1971 tariHi 39 ncu Birleşiminde, Millî 
Eğitim Batkanı Şin&si Orel ve ilgili diğer uzmanlar da hazır bulundukları halde tetkik ve mü 
zakere olundu. 

I. Taısan, İstanbul'da, tüzel kişiliği h'aiız Boğaziçi Üniversitesi kurulmasını; İstanbul Roberrt 
Kolej Mütevelli Heyetince1 T. C. Hükümette©' devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz inalların 
bu üniversiteye tiahsis olunmasını ve tesbit edilen üte yıllık geçiş döneminde uygulanacak esas
ların düzenlenmesini öngöımekıtedir. 

Ttasannun gerekçesinde de ifade edildiği üzerae, Türk bilim ve kültür hayatının yıllardan 
beri merkezî durumunda bulunan İstanbul'da yeniden bir üniversitenin kurulmak istenmesi, 
eğitim ve öğretim imkânlarımın bütün yurt. sathıma dengeli bir şekilde yayılması ilkesine ilk 
bakışta aykırı gibi görünmekte ise de, mevcut üniversitelerin normal öğrenci kapaiısteleri 
itte şimdiki öğrenci sayıılıarı arasındaki dengesizlik ve şehirlin süratle artan1 nüfusu dikkate aüı-
nırsa, yeni bir üniversitenin kurulması isabetli bir hareket olarak kaıbull edilmek gerekir. 

Diğer taraftan, İstanbull'la bulunan Rö'bert Kolej Yüksek Okulunun kaımpüsü ve taşınır ve 
taşınmaz bütün malları ile, bu Kolejin yetkili mütevelli heyeti tarafımdan T. C. Hükümetine dev
rine karar verilmiş olması ve yüz milyon liranın üzerindeki maddi değeri ile bu hibenin, bu 
iarazi ve bu binalarda bir üniversite kurulması suretiyle değerlmdirümesiınin uygun ıgörülmesi, 
fou te§e!M>üsü faolaylıJkla igerçekleşitiriiletbilir hale getiren diğer önemli (bir ısebelbi teşkil ©tünektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1660) 
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Türk eğitim hayatıma uzum, yıllar ikartkııda ib l̂raimraış ve dıeğerü (binlerce 'Türk gencini bu 

yurda kazandiiraııış lolan Eiofberıt Kolejin yerine (bir Türk üniversifce^noü; kurulmasıiM isapamatk aize-
re hazırlanan tasarı Komisyonulmuzca da uygun mütalâa edilmiş ve Ibenüimisenmigtiiır. 

II - Millet (Meclisi ımtetnMn il auei, (2 nıci, 3 aı>Cfü, geçici I inici, geçâGİ S nıci, ıgeçidi 13 ncü, ıg«içSei 4 
rtcü, geçici 5 mcd, ıgeçici l6 tnıcı, geçici 7 tıöi, /geçici 8 nei, geçici ö înıcu, geçici 110 (ncu, ıgeçici 11 nci, 
geçici 12 nci, 4 ancü ve 15 moi maddeleri Komisyonunra!zca da aynen IkaJbuil edilmiştir. 

III - Tasarının, 'önemine, (mahiyetine ve müsta oeliyetine fbdınaeû ıG-enel Kurulda öncelik ve ivedi-
İlkle görüşülmesi hulsusunıda istemde [buLLunuilması kararla^tırıibcttiştır. 

ıG-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek ıBa§Jkanılığa saygı itte «anuta*. 

Bu Raporda Başkan 
Sözcü Kâtip 
Uşak Konya Aydın iEdirnıe 

M. F. Atayurt O. N. Canpolat t. C. Ege M. N. ErgeneM 

Kütahya Malatya Mıaraş Taibâî Üye 
/. E. Erdinç N. Akyurt A. Karakucak S. özgür 

C. Seaattosu (S. Bayisi : 1660) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Boğaziçi Üniversitesi' • adiyle İstanbul'da bir Üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kurulu§ : 
MADDE 1. — istanbul'da, tüzel kişiliği haiz, Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul 

Robert Kolej Mütevelli Heyetince T. C. Hükümetine devri kararlaştırılan taşınır ve taşın
maz her türlü mallar bu üniversiteye tahis olunur. 

Geçiş dönemi : 

MADDE 2. — Boğaziçi üniversitesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
yıllık bir geçiş dönemi için bu kanun hükümleriyle, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ta
dillerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerini uygular ve geçiş dönemini takibeden ilk öğretim 
yılından itibaren bütün gerekleriyle Üniversiteler Kanununa tabi olur. 

MADDE 3. — Üniversitenin yetkili karar organları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan konu
sunda, bu üniversitenin özelMiderini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun gördüklerini 
devam ettirmeye yetkilidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değildir. 

Bölümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Geçiş döneminde Boğaziçi Üniversitesinde yalnız temel bilimler, mühen
dislik ve idari bilimler bölümleri bulunur . 

Üniversite yönetim kurulu : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Boğaziçi Üniversitesinin karar organı (Üniversite yönetim kurulu) dur. 
Bu kurul, Robert Kolej Yüksek Okulunun öğretim elemanları arasından Millî Eğitim Baka

nınca biri rektör olmak üzere görevlendirilecek dört kişi ile halen mevcut üç bölümün seçilmiş 
başkanlarından oluşur. 

Rektör bu kurulun başkanı, üniversitenin yürütme organı ve tüzel kişiliğinin de temsilcisi
dir. 

Üniversite yönetim kurulunun başlıca görevUri : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üniversite yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır : 
a) üniversitenin yönetmelilkerini, öğretim, araştırma, yerleşme ve gelişme plân ve prog

ramlarını ve öğretim elemanlarının görevlendirilme ve özlük haklarına ilişkin esasları sapta
mak, 

b) Üniversite bütçesini hazırlamak ve harcama esaslarını belirtmek, 
c) Geçiş dönemi sonunda, Üniversiteler Kanununa bütün gerekleriyle tabi olabilmenin 

şartlarını hazırlamak, özellikle mevcut öğretim elemanlarından akademik unvanlara Üniversi
teler Kanununun gereklerine göre sahip bulunmayanların bu unvanları 4936 sayılı Üniversite
ler Kanunu gereklerine göre elde edebilmeleri için tedbirler almak, 

ç) Rektörlükçe yönetim kuruluna getirilecek konuları tartışmak ve değerlendirmek, ge
rekenleri karara bağlamak, rektöre yardımcı ve destek olmak. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1660) 
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CUMHURİYET SENATOSU MİLLÎ EĞİTİM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle tstanbuVda bir 
Üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin 
kabul etiği 1 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 2 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 3 ncü geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 3, — Millet Meclisi met
ninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Seniatosu (S. Sayısı : 1660) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Rektörün başlıca görevleri : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Boğaziçi Üniversitesinin geçiş döneminde rektörün başlıca görevleri 
şunlardır : 

a) üniversite yönetim kuruluna başkanlık etmek; gerektiğinde kendi yerine kurula baş
kanlık edecek bölüm başkanını seçmek; 

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yönetmelikleri Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak, 
c) üniversite öğretim elemanlarını ilgili bölüm başkanlarının tekliflerini dikkate alarak ata

mak ; 
ç) Üniversitenin öğretim, araştırma ve yönetim işlerinin, usulüne göre, yürütülmesini sağla

mak, 
d) Üniversitenin malî imkânlarını artırmak için kaynaklar aramak, 
e) Bütün faaliyet ve gayretlerini tam gün esaslarına göre üniversiteye hasretmek. 

Öğretim elemanları : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Robert Kolej Yüksek Okulunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu kapsamı dışında resmî görevi bulunan veya resmî görevi bulunmıyan öğretim elemanların
dan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlarla bu üniversitede istihdam şartlarını taşıyıp yeniden atana
caklar, birer yıl süreli sözleşmelerle çakştırılabilirler. 

Bunlardan resmî görevleri bulunanların, bu üniversitedeki görevleri sebebiyle alacakları üc
retler, asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer ödeneklerine 
halel getirmez. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içinde görevi bulunan memurların bu üniver
sitede ders vermeleri halinde aynı kanunun 89 ucu ve 176 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

Geçiş döneminde üniversitece takibedilecek istihdam esaslarını gösteren yönetmelikler, Yöne
tim Kurulunca, en kısa zamanda, hazırlanır. 

Bu okulda görevli diğer personelle ilgili işlemler, rektör tarafından yürütülür. 
Öğretim elemanları ve diğer personelle ilgili işlemlerde, kendilerine karşı önceden girişilmiş 

yükümlülükler göz önünde bulundurulur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre doçent, assosye profesör ve 
profesör unvanlarını almamış olmakla beraber, bu unvanları doktor veya tıpta uzman yetkisi
ni bir Türk üniversitesinden veya yabancı bir üniversiteden aldıktan sonra bu sıfatları ile Ro
bert Kolej Yüksek Okulunda en az beş yıl çalışmış bulunanların Boğaziçi Üniversitesinin öğre
tim kadrolarına bu unvanlariyle atanabilmeleri için üniversite Yönetim Kurulu, üniversitelera
rası Kurula başvurur. 

Bu Kurul, ilk toplantısında özel bir jüri kurar. Bu jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve 
çalışmalarını inceliyerek tahlilî bir rapor hazırlar. 

Üniversitelerarası Kurul, jürinin bu raporu hakkında ilgili üniversitenin görüşünü aldıktan 
sonra adaya «Üniversite Doçenti» veya «Profes 3>rü» unvanını verebilir. 

Ancak bunlar «üniversite Doçenti veya Profesörü» unvanını, üniversitede aylıklı bir kadro
ya tâyin edildikleri takdirde kullanabilirler. 

Üniversitenin gelirleri : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçiş dönemi içinde, Üniversitenin gelir kaynaklan şunlardır : 
1. Her yıl Millî Eğitim bütçesine konulacak yardım ödeneği, 
2. üniversiteye yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler, 
3. Öğrencilerden alınacak harçlar ve ücretler, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1660) 
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(Millî Eğitim. Komisyonunun kabul ettiği1 metin) 

(GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 4 noü geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

>GEÇİCÜ MADDE 5. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 5 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 6 ncı geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisinim 
kabul ettiği 7 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(Bütçe (Plân (Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi met
ninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi met
ninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇÎCİ MADDE 6. — Millet Meclisi met
ninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi met
ninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı • 1660) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

4. Üniversitece yapılacak olan araştırma ve ekspertizler karşılığında alınacak paralar, 
5. üniversite yayınları gelirleri ile Üniversitenin faaliyeti neticesi olarak meydana gelen 

bütün diğer gelirler, 
6. üniversiteye ait menkul gayrimenkul malların ve hakların gelirleri. 

Üniversitenin bütçesi : 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Yönetim Kurulu, hazırlıyacağı bütçeyi bir rapor ile birlikte en geç 
Ağustos ayının birine kadar Millî Eğitim Bakanlığına verir. 

Bu raporda üniversitenin bir yıllık öğretim, araştırma ve gelişme faaliyetleri, üniversitenin 
ihtiyaçları ve malî hususlar belirtilir. 

Ayrıca, malî durumu gösteren izahlı bir cetvel de bu rapora eklenir. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçeyi ve raporu o yıla ait genel bütçenin hazırlanmasında kabul edi

len esaslar dâhilinde inceliyerek tesbit ettiği ödenek miktarını kendi bütçesiyle teklif eder. 
Yönetim Kurulu, hesaplar hakkındaki yıllık raporunu, 15 Haziran tarihine kadar Millî Eğitim 

Bakanlığına verir. 

Bütçe uygulaması : 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Boğaziçi Üniversitesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve îhale kanunları hükümlerine, Sayıştay vize ve kontroluna tabi değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile, hesap ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müsbit 
evrakın şekil ve çeşitleri, Yönetim Kurulunca en az 6 ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikle tes
bit olunur. 

31alî denetim : 

GrEÇiCi MADDE 10. — Boğaziçi üniversitesinin hesaplariyle gelir ve giderlerini ilgilendiren 
bilûmum işlem ve kararlarını altı ayda bir incelemek ve kontrol etmek üzere biri Millî Eğitim, 
ikisi Maliye Bakanlığınca olmak üzere, her bütçe yılı başında üç murakıp görevlendirilir. 

Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş, Devlet muhasebesi ile ticari ve sınai müesseseler mura
kabesine vâkıf ve bu kanunun kendilerine yüklediği görevleri başarmaya muktedir Devlet memur
ları arasından seçilir. 

Murakıplar altı ayda bir inceleme ve kontrol sonuçları hakkında Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıklarına rapor verirler. 

Yıllık raporlar : 

GrEÇÎCÎ MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığı Murakıplar Heyetinin raporları ile yönetim 
kurulunun yıllık raporunu kendi mütalâası ile birlikte 15 Ağustos tarihine kadar Başbakanlığa 
verir. 

Başbakanlık, mütalâasını ekliyerek, ilgili evrakı, Millet Meclisi Millî Eğitim, Bütçe - Plân ve 
Sayıştay komisyonlarından seçilecek üçer kişiden kurulu bir karma komisyonda incelenmek ve ke
sin karara bağlamak üzere Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Karma Komisyonun üniversite kesinhesaplarmı tasdik kararı, üniversite yönetim kurulunun 
ibrasını iazammun eder. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 8 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 9 ııcu geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 10 ncu geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisinin 
kabul ettiği 11 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

lîütee Plân /Komisyonunun, kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi met
ninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi met
ninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi met
ninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi met
ninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği ımetin) 

Robert Kolej öğrencileri : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Üniversite, Robert Kolej Özel Yüksek Okulunun esas sınuflanndaki 
öğrencilerin öğrenimlerini, 1970 - 1971 öğretim yılında yürürlükte olan esas çerçevesinde geçiş 
dönemi içinde bitirebilmelerini sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri alır. 

Bu esaslar, ücretler itibariyle yeni öğrencilere de uygulanır. 
Robert Kolej Yüksek Okulundan mezun olanlara verilmiş diplomalar ile bu maddenin birinci 

fıkrası uyarınca mezun olacaklara verilecek diplomalar, benzeri diğer resmî öğretim kurumları
nın diplomaları ile aynı hak ve yetkileri sağlar. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisinin 
(kabul ettiği 12 noi geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynfen kabul edilmiştir. 

(Bütçe (Plân (Komisyonunun kabul ettiği metih) 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi met
ninin geçici 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• • ^im I I 
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