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Sayfa 
n;n değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırıl-

î ması ve kanuna bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M.#Meclisi : 1/276; 
C. Senatosu : 1/413) (S. Sayısı : 57Qj) 423:465 
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L - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

istanbul Üyesi Fikret Gündoğan, son günlerde 
vuku bulan kanlı olaylar ve Hükümetin tutumu hak
kında gündem dışı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret Gün
doğan ile Artvin Üyesi Recai Kocaman'ın; toplu
mu etkileyen bunalımın kökenleri ve nedenlerini ha
zırlayanlarla, olayların devamının önlenmesi hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergeleri (1C|/41) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin ya
pılacağı bildirildi. 

Parlameritolararası Birliklerinde ve Avrupa 
Konseyi İstişare Meclisinin 28 nci Dönem toplantı
larında, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Par
lamento Heyetine seçilecek aday üyelerin isimlerini 
bildiren Başkanlık Divanı tezkereleri; 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu ve: 

1975 Yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri konusunda kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlıklarının, Komisyonlarının görev 
bölümüne dair tezkereleri Genel Kurulun bilgilerine 
sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosunun çalışma şeklinin tanzi
mine ve İçtüzüğün 50 nci maddesinin verdiği yetki

ye dayanarak, haftalık iki çalışma gününe Çarşam
ba gününün de ilâve edilmesine ve, 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Doğan Ba-
rutçuoğlu'na (15) gün izin verilmesine dair Başkan
lık tezkereleri kabul olundu. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü Mad
desinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun teklifinin Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini isteyen Bütçe ve 
Plan komisyonu Başkanlığının tezkeresi reddolundu. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız 
bir asıl ve bir yedek üye. 

AET Karma Parlamento Komisyonunda açık bu
lunan bir asıl üye ve 

Kitaplık Karma Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için yapılan seçimler sonucunda, Genel Kurul
da çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından: 

14 . 4 . 1976 Çarşamba günü saat 15.07te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.3C'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 
Macii Zer en Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

SORULAR 

Yazıh Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

dı Özerin İller Bankası ile Simel Ltd. Şirketine 

dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına" 
gönderilmiştir. (7/548) 

II. G E L E N K Â Ğ I T L A R 

1. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk Va
tandaşlarına Ait Olup Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince MiUîleştiriImiş bulunan Mal, Hak ve 
Menfaatlerin Tasfiyesi Hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Komis
yonları raporları (M. Meclisi: 1/237; C. Senatosu: 
1/412) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 13.4.1976) 

2. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya 

buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden 

zarar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatlerinin 

tasfiyesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Ko

misyonları raporları (M. Meclisi : l/2Xı; C. Senato

su: 1/411) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 13.4.1976) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren. 

KÂTİPLER — Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır), 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

Ekseriyetimiz vardır, Birleşimi açı-BAŞKAN 
yoruırı. 

Sayın Reşat Oğuz, Sayın Ahmet Tahtakılıç, Sa
yın Kadri Kaplan, Sayın Sadi İrmak, Sayın Lûtfi 
Doğan, Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Naim Taşan, 
Sayın Kasım Küfrevi arkadaşlarımız da Millî Eğitim 
Komisyonunda şu anda toplantıdadırlar. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/276; C. Senatosu : 1/413) (S. Sayısı: 570) (!) 

BAŞKAN — Gündemdeki bütün işlere takdimen 
görüşülmesi hususunda bir teklif vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının, Üniversitelerin akademik kadroları
nın gelişmesine faydalı olacağı ve tüm kamu ke
siminde çalışan görevlilerin tabi olacakları malî dü
zenlemeler ile Üniversitelerde görev yapan tasarıda 
bir paralellik ve denge sağlayacağını gözeten komis
yonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da ka
rar altına almıştır. 

(1) 570 S. Sayılı Basmayı Tutanağın sonuna ek
lidir. 

îşbu tasarının, Gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Lehte aleyhte söz isteyen sayın 
üye? Yok. Ancak oylamadan evvel bir hususu tespit 
edelim. Komisyon burada. Bakan veya birinci dere
cede görevli Bakanlık adına bir temsilci yok mu, 
efendim?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ha
cettepe Üniversitesi Rektörü sayın Doğan Karan bu
radalar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karan. 
Teklifin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle herşeye takdimen görüşüle
cektir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Rapor okunmadan tasarı müzakere edilecektir. 
25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 

— 423 — 



C. Senatosu B : 55 14 . 4 . 1976 O : 1 

maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının tümü üzerin
de söz 'isteyen sayın üye?... 

SELÂHADDlN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÂHADDlN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Üniversite Personel Kanun tasarısı üzerinde kişi
sel görüşlerimi sunacağım. 

İyi bir personel ücret politikası ve becerili bir per
sonel yönetimi güdülmedikçe, başarılı bir bJzmet yap
manın mümkün olmayacağına inandığım için söz al
mış bulunuyorum. Bunun yanında, Türkiye'nin bütün 
sorunlarının eğJtim ve öğretimle çözülebileceğine inan
cım olduğu için, bu tasarı benim için hayatî önem ta
şıyan bir karakter kazanmıştır. Bundan dolayı görüş
lerimi arz etmek istiyorum. 

Dünyada gelişmiş olan ülkelerin birçoğu kültür 
(kaülurmrasıyle sanayileşme çağlarını kapamışlar, bilgi 
rsvalıüasyonu, biilgfi devrimi çağım açmışlardır. Bu 
(tasarı, bilgi üretenlerin özlük haklarıyie ilgili bir ta
sarıdır. 

Sayın senatörler; 
Klasik olarak kalkınmanın üç öğesi vardı, bugün 

bu dört olda. Dördüncüsü, bilgidir. Toprak, emek, 
kapital ve dördüncü olarak bilgi devreye giriyor. Bu 
sonuncunun yapıcıları ile ilişkili, bu sonuncunun ya
ratıcılarına alt bir yasayı görüşüyoruz. 

Bilgi; sayın yazar Emin Bozoğlu'nun söylediği gibi, 
nazlıdır, uçar, kaçar, zamanla bayatlar. Bu nedenle 
'bilgi üzerinde duracak olan ki şilenin personel yasası 
önem kazanır. Özlük haklarını yasalaştırmak istediği
miz eğitim ordusunun yükseköğrenim kesimi hakkın
da bazı öneriler yapacağım için bu girişi yapmış bu
lunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Bilgisizliğin fiyatı en az dışa bağımlılıktır. Tek

nolojide bilgisizlik, bilgide bilgisizliğin toplumlara 
fiyaitınm çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 
bir cehalet vergisi haliinde tüm kalkınmamızı kernire 
çektir. Bu nedenle, bilim öca'klanmîza olağanüstü bir 
çaba ile sahip olmamız gerekir. Bilim adamlarımızın 
'kürsülerine sıkı sıkıya bağlılıklarını sağlamak, onla
rın araştırma, inceleme ve öğretimden başka kay
gıları olmamalarını sağlamak Senato ve Meclisle; İn 
görevidir. Çünkü, eskilden kalkınmada üç beyaz, üç 
siyahı çözünce yol alınacağı söyleniyordu. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapıkken Sa
yın Başbakan Demirel de üç beyaz, üç siyahtan söz 
etmişlerdi Oysa bugün dört ayrı unsur, uygarlığın 
düzeyini saptıyor. Onlar da, yine Personel Yasasını 
görüştüğümüz eğitim ordusunun üretiminin sonuç
ları olan elektroteknik, kompüter, atom enerjisi ve 
feza havacılığıdır. 

Dünyada coğrafî yerimizi muhafaza ederken ba
ğımsız, gerçekten nâmerde muhtaç olmadan yaşaya
bilmek için bu düzeye yaklaşmamız gerekir. Küçük 
hedeflere kanaatkar olan ulusumuzu yöneltip, bilim 
üzerindeki yoğunlaşmalardan sapmamamız gerekir. 

Bütün sorunlarımızın çözüm yolu eğitim ve kül
tür seferberliğinden geçer değerli arkadaşlarım. Bil
gisiz maneviyat da sadece morfinden ibarettir. Bun
lardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisinin İktidarın
da daha köklü ve hamleci tedbirlerle bu sorun çözü
lecektir diyorum. Günü kurtaracak olan bu yasanın 
bazı maddelerine «Evet» diyorsak, şimdilik «Evet» 
diyoruz, başka çaremiz olmadığı ve günü kurtarmak 
için «Evet» diyoruz. Aslında sorunun kökenine kar
şıyız. «Ak günlere» bildirgemizde bunlar yer aîmışt:r. 
Çünkü biz, her üniversiteyi bir bütün olarak ele al
mak isteriz. Yüksekokullar, akademiler, fakülteler 
üniversitelerle bir bütün oluşturacaktır. Görüşülmekte 
olan bu yasa, komisyonlarda uğradığı değişikliklerle 
bu amaca biraz yanaştığı için maddelerin birçoğuna 
olumlu oy vereceğiz. 

Biz, üniversite yönetimine öğretim üyeleriyle bir
likte öğrenciler ve bütün görevlilerin katılmasını istiyo
ruz, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu yasa 
bizi henüz bu amaca götürmemektedir. 

Bu kanun tasarısının bir maddesinde belirtilen, 
üniversite yöneticilerinin yöneticilik görevi yönünden 
alacakları ek ücreti yardırgamıyoruz; ama bu yagıır-
gamamayı söylerken, üniversite yönetimine (gelişmiş 
Batı ülkelerinde olduğu gibi) üniversitelerde çalışan 
ve üniversitelerdeki öğrencileri de kapsayan yöneti
me katılma konusunu hiçbir zaman ihmal etmek is
temeyiz. 

Biz, çağdaş üniversitelerin ihtiyacı zorlayan ölçü
lerde yurt alanına dağılmasına da karşı değiliz. Şu 
kadar var ki, bu yayılışın yakın gelecekte bir bilimsel 
potansiyel yaratması, yaygın eğitim ve sağlığı' sağla
ması ve gerçekleştinnesini isteriz. Büyük kentlerimiz
deki benzerleriyle var olan nitelik farklarının kısa za
manda giderilmesini isteriz. Bu yasanın, bu farkı 
azaltmaya ve hattâ sıfıra indireceğine kani değiliz; 
ama bu yasanın biraz evvel arz ettiğim gibi, bazı 
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maddelerine birtakım geri kalmış konuları çözeceği 
için olumlu oy vereceğiz, 

Bu amaçla gerçek kültür ve millî eğitim reformu
nu yapabilmek için cesur, hamleci tedbirlerin alın
ması gereğine inanıyoruz. Bu Yasanın eksiği budur. 
Halkın yeterli oyuna sahip olununca etkili ve güve
nilir, geleceği de kapsayan eğitim reformunu Cum
huriyet Halk Partisinin yapacağına, («Ak Günlere» 
bildirgesinde de halka vaat ettiğimiz gibi) inançlıyız. 

Şimdi görüştüğümüz Yasanın reformist yanı yok
tur. Bu Yasa, eskiyi cilalamak, bir süre daha yakın
malardan kurtarmak ve statüyü muhafaza etmekten 
ileri gitmemektedir. Sözleşmeli personel, rotasyon 
sistemi bilim adamını sadece ve sadece kürsüsüne bağ
layan öğretici ve öğrenci formasyonunu en üst düze
ye getiren tedbirleri bu Yasa kapsamamaktadır. Hal
kın tam güveniyle gelindiği takdirde Cumhuriyet 
Halk Partisi, halka da açıklamış olduğu seçim bildir-
gesindeki hususları yerine getirecektir. 

Sayın Komisyon Başkanı Yiğit Köker'in, Komis
yon çalışmaları sırasında söyledikleri ve üniversite 
yetkililerinin de «Hayır» demedikleri bir hususu siz
lere duyurmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halen Diyarbakır Tıp Fakültesinde veteriner he

kim cerrah dersi vermektedir. Beri yanda Ankara Tıp 
Fakültesinde cerrahî bölümünde önceleri 30, şimdi 
22 cerrahın hizmet beklemekte olduğunu ya da hiz
mette olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Buna itiraz 
edilmedi. 

Türkiye'yi çelişkiler ülkesi olmaktan demokratik 
solda bir düzen kurtaracaktır. Bugüne kadar denenen 
hiç bir model, görüyoruz ki bu çelişkilerden Türkiye' 
yi kurtarmamıştır. Erzurum'da, Nebraska Üniversi
tesinin öğreticileri seve seve Atatürk Üniversitesinde 
derse gittikleri halde, bu çelişkili ülkede Türk doçent
lerinin ve profesörlerinin Erzurum'da görev yapmayı 
önceleri reddetmeleri bir önemli çelişkinin sonucudur. 
Doğrudur; Amerika Birleşik Devletlerinin Newyork' 
tan, Washington'dan ve Nebraska'dan profesörünü 
Anadolunun doğusunda, kışın sert olduğu bölgesinde 
göreve göndermesinin haklı nedenleri vardır. Eğer, 
biz, Devlet olarak, Hükümet olarak kendi profesör
lerimize, kendi bilim adamlarımıza onların verebil
diğini verseydik, bizim profesörlerimiz ve bilim adam
larımız da orada ilk günden itibaren görev yaparlar
dı. Ortada inkâr götürmez, bir çelişki vardır; bütün 
Türk insanlarının, bütün Türk düşünürlerinin bütün 
Türk yöneticilerinin ve siyaset adamlarının bunu 
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umursamamaları gerekir. Şimdi, -Nebraska Üniversi
tesinin Erzurumdâ görev yaptığı profesörlerinin ye
rini Türkler almış olabilir; ama bugün 14 tıp fakül
tesi açılmıştır Anadolu düzeyine yaygın olarak. Ora
lara da insanlarımızı gönderebilmek için bu bilim 
adamlarına birşeyler vermek zorunluğu vardır. Bu 
Yasa dahi bu bilim adamlarına, (maddeler geldiği za
man tekliflerimi arz edeceğim) yeterince olanakları 
sağlamamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kötü personel politikasının sonucu olarak Türki

ye'de eğitimin genel görünüşü şudur : Aydınlar ara
sında özel okullu - resmî okullu ayrımı sinsi sinsi iş
lemektedir. Anadolu'da derslerin en önemlileri boş, 
çok sayıda açılan üniversitelere bilimsel gelişme, ça
lışma ve potansiyel sağlama yerine çağ dışı hareket 
getirme çabası yoğundur. Hatta tıp fakültesi yerine 
üfürükçü, teolojik okulların gereğinden bahsedenler 
vardır ve bundan umut bekleyen siyaset adamları da 
vardır. Oy endişesiyle olsa dahi, böylesine bir yolun 
kamuoyunda açılması yanlıştır. Devlet, kendi oku
lunda çocuğunu yetiştiremiyor, tıpkı eczacı dükkân
ları gibi, büyük kentlerimizin sokaklarını dolaşınız, 
özel dershaneler vardır. Ne hikmetse, bu özel ders
haneye giden çocuklarınız kendi okulunda yetişmedi
ği halde aym öğretmenler tarafından imtihanlara ha
zırlanabilir bir düzen içerisindeyiz, hem bu, büyük 
kentlerde olmaktadır. Öte yandan, insan sağlığı üze
rinde aracılığı ticaret yapan hekim muayenehaneleri, 
bir zamanlar tanığı, olduğumuz banka şubeleri gibi, 
şehirlerin sokaklarını süslemektedir. Sağlık Bakanlığı 
ile ilgili bir yasa görüşülürken bunun ayrıntılarına 
girdiğim için, şimdi, huzurunuzda fazla girmek iste
miyorum. 

Siyaset adamlarımızın bazıları ağızlan dolu dolu 
kalkınmadan bahsederler. Doğrudur, halka manevi
yat vermek için gerekir. Yatırımlardan bahsederler, 
bir türlü başlatamazlar. Bütün bunların düğümlendiği, 
bütün sorunlarımızın düğümlendiği nokta, eğitimde
dir. Türkiye, eğitim sorununu çözmediği müddetçe, 
dar boğazlardan kurtulması mümkün değildir, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir zamanlar kürsüsünde öğretmenini alkışlama

ya doyamayan öğrenci yerine, bugün kürsüyü yakan, 
öğretmenini silâhla dışarıya çıkaran öğrenciler gel
miştir. Bütün bu çarpıldıkların nedeni de eğitimdir, 
maddelere geçtiğimiz zaman gerekçeler arz edeceğim1. 
Bu sistem, bu kafa yapısı, bu eğitim anlayışı ile baş
ka türlü ürün beklemeyiniz değerli arkadaşlarım. 
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Daha bir iki hafta önce bu kürsüde bir-sayın ba
kan, kınadığımız sokağın husumetini bu küfsuye fizi
ğiyle, narasıyle getirmekte sakınca görmedi değerli 
arkadaşlarım. Kendince yarar gördü. Hatta* Senato
daki görüşmelerin düzeyini bilmediği için, düzeyini 
aşağıya indirme pahasına da olsa, bu değerli Bakan 
arkadaşımız burada bazı şeyler yaptı. Bu da eğitim 
ve genel kültürle ilişkilidir. Biraz kapalı söyledim ga
liba, dikkatle dinlediğim bu sayın bakan, bir anda 
sözleriyle kafamda, hareketleriyle de gözümde şok 
yaratmıştı o gün. Tebessüm etmek zorunda kalmıştım. 
Bir kısım arkadaşlarım da beni şaşırtacak: şekilde al
kışladılar bu bakan arkadaşımızı. Ne yapmıştı bu sa
yın bakan?.. Yüce Senatomuzun kültürüne, eğitim dü
zeyine gözlerini kapayarak «Geliniz sağ kolunuzu ha
vaya kaldıralım» dedi ve «sağ kolunu»' havaya kaldır
dı, itirazlar olunca şaşaladı, «sol kolunu da» havaya 
kaldırdı, duasını yaptı, cephede süngü hücumuna kal
kan acemi erlerin bağırdığı gibi bu kürsüden «Allah 
Allah Allah» diye sokaktaki husumeti buraya getire
bildi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, eğitimle ilgili değil de ne ile ilgilidir? Bir yan

dan, sokaktaki kavgalardan şikâyet ediyoruz, bir yan
dan, çocuklarımızın bir birini kırmasından söz edi
yoruz, bir yandan, Cumhuriyet Hükümetinin Bakanı 
burada, önce sağ, sonra da sol kolunu kaldırıyor ve 
(A. P. sıralarından «Sadete gel» sesleri) Elhamdülil
lah Müslümanım. Bu, tamamen.. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, sadede geliniz efen
dim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Sa
det içerisindeyim. 

BAŞKAN — Üniversite Personel Kanunu ile il
gili olarak dinleyeceğiz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Eğitimle ilgili bir konudur. Sayın Başkanım bağlıyo
rum, binaenaleyh, bu Üniversite Personel tasarısı, 
üniversitede öğretim yapacak öğreticilere özlük hak
larını ve gelirlerini sağlayacak tasarının öylesine güç
lü, öylesine devrimci, öylesine bugünkü çağa uygun 
bir biçime getirilmeli ve bilim adamlarını öylesine 
kürsüye bağlamalı ki, artık, bir bakan çıkıp, - sokak
taki hareketleri sokakta alkışlanabilir - okumuşlar 
Meclisi olan Senatoda yapamasın. 

Tümü üzerindeki görüşlerim bu, maddelerde ayrı
ca söz alacağım. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN _ Sayın Erdoğan Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem Baş

kan, kıymetli senatörler; 
Çok kısa maruzatta bulunacağım. Gerçekten, bi

raz evvel konuşan arkadaşım gibi, bu, her ne kadar 
üniversite mensubu veyahut yükseköğretimde görevli 
olanların özlük haklarıyle ilişkili bir kanun tasarısı 
olmakla beraber; Senatonun, daha doğrusu Devleti
mizin parasını verdiği her müesseseyi, her kuruluşu 
kontrol etmek, görüşlerini bildirmek vazifemizdir ve 
bu kanun dolayısıyle bunların rahatlıkla söylenebile
ceği kanısındayım; fakat o kadar çok söylenecek şey 
var ki, Türkiye'de yükseköğretim müessesesinin fev
kalâde anormal ve ihtiyaçlarımıza ters düşen görünü
müne, şu önümüzde müzakere ettiğimiz tasarı bir ye
nisini ilâve etmektedir. Yahut, daha başka bir -tabir
le, bu tasarının geçmesine muayyen tadillerle ben de 
taraftarım; ama bu tasarıyı bütün gönlümüzün inan-
cıyle ve iç huzuru ile rey vererek geçirmeyeceğiz. 
Çünkü, yükseköğretimimizdeki anormalliklere yeni
sini ilâve etmektedir. Ben, bunu kısaca belirtmek is
tiyorum. Gerçekte, üniversitelerimiz hakkında söyle
necek çok şey var. 

Bir konuyu müsaadenizle belirtmek istiyorum. 
Üniversitemizde maalesef hiç bir bakımdan huzur 
yoktur. Ne üniversitelerimizde ders görmekte olan, 
eğitilmekte olan talebenin huzuru vardır, ne orada 
görevli olan hocaların huzuru vardır, ne de üniversi
telerimize bel bağlamış olan Türk vatandaşının, ver
gi ödeyicisinin, üniversiteden memnuniyeti vardır. 
Üniversitelere daha talebe girerken muhterem arka
daşlarım üzüntünün, hayal kırıklığının memlekete ve 
bilhassa üniversite gibi bir yüksek tahsil müessesesi
ne karşı itimadı sarsılarak girmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bugün, liseyi bitirmiş, üniversiteye girmekte olan 

gençlerimize fevkalâde âdil, elektronik beyinlerle bir
takım insanları günlerce hapsetmek suretiyle âdil ola
rak yapıldığından bahsettikleri imtihan, yüksek tah
silin kapısında bulunan giren veya giremeyen çocuk
larda ilk menfî tesiri yaratmaktadır. Öteden beri bili
riz; bir büyük Fransız hukukçusunun dediği gibi; 
«Müsavi olmayan insanlara müsavi sistemleri, müsa
vi prensipleri tatbik etmek, esasında müsavaatsızlığın 
ta kendisidir.»* 

Evet, imtihanları elektronik beyinlerle yapıyoruz. 
Bitaraf oluyoruz. İnsanları birtakım hürriyetlerinden 
mahrum etmek suretiyle müstahdemleri dışarı bırak
mıyoruz; ama muhterem arkadaşlarım, o imtihana 
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tabi tuttuğunuz insanlar, o müsavi imtihan yaptığınızı I 
söylediğiniz çocuklar müsavi olarak mı geliyorlar? I 
Günlerden beri bir gazetede üniversitede muvaffak I 
olmuş liselerin puanlarını havi büyük bir liste neşre- I 
dilmekte. Bu listenin başında hepinizin bildiği muay
yen okullar gelmektedir. Anadolu'muzun bir kısım I 
yerlerinde «İki sene fizik okumamıştır, iki sene lisan I 
okumamıştır, bu şekilde mezun olmuştur» diye dip- I 
loma alan çocuklarla, İstanbul'da imkânlar içerisinde I 
yetişmiş, muayyen birtakım eğitim sorunlarım hal- I 
letmiş liselerden mezun olan çocukları aynı imtihana 
tabi tutmak müsavatsızlık değil midir muhterem ar
kadaşlarım?.. I 

Çocuklar daha imtihan kapısında, üniversiteye gir
me çağına yaklaşırken, senelerce evvel bu üzüntünün, 
ıstırabın tesiri altında birtakım menfî ruhî hallere gir
mektedirler. I 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Üniversite konusunda ifade etmek istediğim bir I 

nokta daha var : I 

Gerçekten her şeyin, halk tabiri ile birtakım ede- I 
biyatını yapıyoruz; ama herkes hak, adalet ve mem- I 
leket severliği kendinden başkasından bekliyor. Hak, I 
adalet, hukuk, memleket severlik benim kapımın dı
şından başlasın diyor. I 

Biraz evvel bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Di- I 
yarbakır Üniversitesinde cerrahî dersini veterinerler I 
verirken, ismini burada söylemek istemediğim birta- I 
kim tıp fakültelerinde bazı kliniklerde yatak adedin- I 
den fazla profesör adedi var muhterem arkadaşlarım. I 
Muayyen yığıntılar var. 

Üniversite hocaları Devletin bütçesiyle konmuş I 
olan ilim, görgü, bilgi artırmak faslından dışarılara I 
seyahat etmekte; ama görgüsünü, bilgisini artırması I 
lâzım gelen müesseselerin kapısından dahi geçmemek- I 
tedirler. Üniversiteler içerisinde hocalar klikler mey- I 
dana getirmiş; bu sene, kimin kitabı bastırılacak, ilim I 
ve görgüsünü artırmak için kim seyahate gidecek di- I 
ye daha bir sene, iki sene evvelden muayyen klikler 
aralarında kumpaslar kurmaktadırlar. I 

Kıymetli arkadaşlarım; I 
Şu getirdiğimiz tasarı ile biz, üniversitelere bir I 

yön vermek, yüksek tahsile bir imkân sağlamanın ya- j 
nında, mevcut adaletsizliklere, mevcut dejenere siste- I 
me biraz daha ilâveler yapmaktan, tabiri caizse, kam- I 
bur üstüne bir kambur daha koymaktan başka bir I 
şey yapmıyoruz. | 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkmci Beş Yülük Planı, Üçüncü Beş Yıllık Planı 

Türkiye'de yükseköğretim bakımından tetkik ediniz. 
Üniversiteler konusunda planın öngördüğü hedef şu : 
Üniversite adedini artırmaktan ziyade mevcut üniver
sitelerin kalitesini artırmak. Aklı. başında herkes bu
nun üzerinde ittifak ettiği halde, Devletin resmî pla
nına girdiği halde, kanunlaştığı halde devamlı üni
versiteler açılmakta. Adet çok; fakat kalite az. Bugün 
ben burada üniversiteyi temsil eden şerefli insanlara 
soruyorum, hepinize soruyorum. 30 sene evvel tıp 
fakültesinden mezun olan doktor daha kaliteliydi, 
30 sene evvel hukuk fakültesinden mezun olan hu
kukçu daha kaliteliydi. Kalite devamlı düşmekte. 
Hatta, çacuklar derslere lügatle girmekte, birbirlerini 
anlayamamakta muhterem arkadaşlarım. Üniversite 
adedi belki çoğalmıştır; ama eğitim seviyesinin dü
şük olduğunda okutan da okuyan da herkes ittifak 
halinde. Muhterem arkadaşlarım, müesseselerdeki ar
kadaşlarınıza sorunuz; üniversite mezunu diye gelip 
imtihana girmek isteyen, bir vazifeye talip olan insa
na iki satır dilekçe dahi yazdıramıyorlar. 

Türkiye'de bu kadar üniversite ve yüksekokul me
zununa esasında ihtiyaç var mı?.. Yok muhterem ar
kadaşlarım. 

Bugün 2 200 liralık bir maaş için kuyrukta bekle
yen mimarlarımız var. Türkiye'de bir hedef ve prog
ram tayin edilmediği için gece okulları açılmakta. An
kara Üniversitesi gece eğitiminde ne yapıyor diye 
soruyorsunuz; cevap Sümeroloji. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sümerolojiden mezun olup da Sümeroloji ile alâ

kalı bir konuda çalışan kim var?.. Hiç kimse yok. Tet
kik ediniz; filolojiden, sümerolojiden, arkeolojiden 
mezun olmuş insanların % 90'ı ya polis müdürlüğüne 
müracaat etmişlerdir ya Şeker Şirketine müracaat et
mişlerdir. Devlet kapısına adam hazırlamaktan, beş 
kişilik yere 15 kişi sokmaktan başka yükseköğretimin 
bir faydası yok kıymetli arkadaşlarım. 

Kabiliyet aranmıyor, liyakat aranmıyor, heves 
aranmıyor; hepinizin bildiği gibi çocuklar hasbelka
der birtakım yerlere gitmekte. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Burada benim en fazla nazarı dikkatimi celbeden 

husus; bir ana konuda büyük bir hataya düşülmekte. 
O da biz üniversite eğitiminden, üniversitelerin bugün
kü durumundan şikâyetçiyken, akademik unvan taşı
yanlarla taşımayanlar- arasında şu akçalı kanun bir 
müsavaat meydana getirmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Asistan olmak, doktora yapmak, doçent olmak, 

profesör olmak; bunların hepsi muayyen liyakat iste
yen, eserler isteyen, lisan bilgisi isteyen, tezler iste
yen birtakım gayret neticesi alınabilmiş ilmî unvan
lardır, ilmî merhalelerdir. Biz bu akademik unvan ta
şıyan öğretim görevlilerine tanıdığımız bütün hakları, 
anlaşmak personel dediğimiz ve yüksekokullarımızda 
çalışan, (Şüphesiz hepsi muhterem insanlardır; ama 
ilmî unvan taşımamaktadırlar. Bugün şu önümüzdeki 
tasarı ile anlaşmalı personel olarak dışarıdaki bir mü
hendisi, dışarıdaki bir doktoru, dışarıdaki bir avukatı 
veyahut yüksek tahsil yapmış olan birisini bir yüksek
okula almışsınız, ne şekilde olmuşsa olmuş,) anlaşma
lı bir eğitici yahut uzman olmuş; asistana, doçente, 
profesöre tanıdığınız malî imkânları aynen ve seyya
nen tanıyorsunuz, Üniversiteler Kanununun malum 
20 nci maddesi gereğince. Arzu edilen bu mudur muh
terem arkadaşlarım?.. 

Bugün bunun malî kısmını alan insanlar, yarın un
vanları da kanun suretiyle yahut kararname suretiyle 
talep edeceklerdir. Bunun geçmişte tatbikatı vardır. 
Ege Üniversitesi kurulurken evvelâ bu malî imkân
lara uzman olarak falan gelmişler, ondan sonra he
pinizin bildiği gibi, Türkiye'de birtakım kararname 
profesörleri sınıfı meydana getirilmişti, Yeniden bun
ları yaratmak istemiyorsak dikkatli olmalıyız. 

Türkiye bundan 50 sene evvelki Türkiye değildir. 
Cumhuriyet ilân edildiği zaman parmakla gösterilecek 
kadar yüksek tahsil mezunu varken, bugün Türkiye' 
de yalnız her sene 300 bin kişi yüksek tahsil yapmak 
için müracaat etmektedir. Böyle bir ihtiyacın içerisin
de değiliz. Bu, kaliteli olsun dediğimiz, daha iyi olsun 
dediğimiz yükseköğretim müesseselerinin kalitesini 
düşürmekten başka hiç bir işe yaramayacaktır ve ben 
yeri geldiği zaman, bilhassa bu ek maddede görüş
lerimi daha açıklıkla, detayı ile ortaya koymak isti
yorum. Bu Kanunun kabulü lehinde reyimizi peşinen 
bazı şeyleri mahfuz tutmak suretiyle vereceğiz. Zan
nediyorum; her siyasî kanattaki arkadaşların da aşa
ğı yukarı aynı kanaattedir; ama bu mevcut, bu sakat 
sisteme bir yenisini ilâve etmekten başka bir şeye ya
ramayacaktır. Muhterem arkadaşlarım; 

'Bilhassa bu ek madde bizdeki akademik unvanla
ra, üniversite mefhumuna taban tabana zıt bir mad
dedir. 

Kıymetli vaktinizi aldığımız için özür dilerim ve 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen başka 
sayın üye var mı?.. 

Sayın Irmak, buyurunuz. 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, aziz senatörler; 
Müzakereye başlamış olduğunuz tasarıyı hükü

mette vazifeli olduğum dönemde hazırlayıp sevk et
menin sorumluluğunu taşıdığım için bir kaç kelime 
söylemek ve her şeyden evvel bu tasarının güttüğü 
amacı açıklamak ihtiyacım duyuyorum, 

Yüksek Heyetinizce bilindiği gibi akademik kari
yeri lâyık olduğu seviyeye yüceltmek ve bunun ge
rektirdiği maddî karşılıkları sağlamak için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi daha 1946'dan harekete geçmiş, 
ilk akademik kariyer kanunumuz o zaman tedvin 
edilmiştir. 

Bu kanunda dikkati çeken yenilik; henüz Devle
timizin hiç bir sınıf görevlisine yan ödenek diye bir 
mefhumu tanımadığı bir sırada, Milletimizin bu ka
riyere duyduğu büyük saygının eseri olarak, bu kari
yer mensuplarına ilk defa olarak tarihimizde yan öde
nek konmuştur; fakat gel zaman git zaman konmuş 
olan bu ödenekler kifayetsiz kalmış ve hatta bir çok 
diğer devlet görevlilerinin gerisinde kalmıştır. 

Şu halde, bu kanunun ilk amacı, Devlet görevlileri 
arasmda gereken adaleti ve hakkaniyeti temin etmek
tir. 

Jk incisi; bu kariyeri dünyaca teslim edildiği şe
kilde, bir milletin ne derece büyük bir itina ile yetiş
tirmek, beslemek, ilerletmek gayretinde olduğunun 
bir ifadesi olarak bu mesleğe, memleketin en büyük 
güzidelerini celbedecek bir karakter vermektir. İşte 
tasan bu iki ihtiyacı karşılamak için yüksek huzu
runuza gelmiş bulunuyor. 

Aslında bu üniversiteler tasarısı değildir. Kariyer 
akademiyi tanzim eden ve halen yürürlükte bulunup-
ta bazı eksiklikleri zamanla ortaya çıkmış olan ta
sarı hazırlanmaktadır, öyle umulur ki, pek kısa bir 
zamanda yüksek huzurunuza gelecektir, o zaman aka
demik kariyerimizin bugünkü durumu üzerinde ge
nişçe fikir teatisinde bulunmak fırsatını gözeteceğiz. 

Yalnız, şimdiden şu kadarını arz etmeme izin ver
menizi rica ederim ki, kariyer akademik âlemimiz 
çok büyük bir mesuliyetin ve baskının altındadır. 
Talebe başına düşen öğretim elemanı bakımından, 
dünyada geri saflarda bulunmaktayız. Bugün üniver
sitelerde, hatta diğer yüksekokullarda öyle memle
ketler var ki, 4 - 5 öğrencisine bir öğretici düşmekte
dir. Biz bu hedeften çok uzaktayız. 
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Aynca, mernleketimiz son yıllarda üniversitelere 
evvelce tahmini mümkün olmayan büyük bir akım 
baskısının altında kalmıştır. Bu ne dereceye kadar 
sıhhatlidir onun üzerinde elbette tartışılabilir. 

Son seyahatimde Alman Kültür Bakanlarının bir 
konferansına davetliydim, orada bu konuyu yani, 
gençliğin ne kısmı yüksek tahsile, özellikle üniversite
ye yöneliyor konusunu beraberce gözden geçirdik. 
Geçen yıl Alman üniversitelerine, (dünyanın en eski 
üniversiteleri olan ve modernleşmeye bizden asırlar
ca evvel başlamış olan üniversitelere) 60 bin öğrenci 
alınmıştır. 4ö'a yakın üniversiteye. Bize sordular, si
zin bu seneki müracaatlarınız ne kadardır. Geçen se-
neki rakamı söylerken büyük endişe geçirdim, istira-
bedileceğini biliyordum; fakat hakikaten de başka 
bir şey söyleyemeyeceğim için 280 bin müracaat var 
rakamını söylemek mecburiyetinde kaldım. Önümüz
deki yıllarda bu rakamın 350 bine çıkacağı kuvvetle 
hesaplanmaktadır, 

Aslında yüksek tahsil, özellikle üniversite fakir, 
zengin, köylü, kentli fark etmeksizin ve fakat yete
nek aranarak, Milletin yüksek yetenekli evlâtlarına 
tahsis edilmesi lâzım gelen bir yerdir. Ancak o za
man üniversite üniversite olur, ancak o zaman hakikî 
entellektüel yetişir. Bugün üniversiteler artık sadece 
muayyen bilgileri alıp meslek icra etmeye hazırlanan 
elemanlar yetiştiren müessese değildir. Düşünür, araş
tırıcı ve ilim yapıcı adamları yetiştiren müesseseler
dir. Bunların da sayısı değil, keyfiyeti önemlidir. 
Onun için bu büyük tehacüm karşısında kalan üni
versitelerimiz, ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu
nunla beraber, elbette onlar da bizzat bu gidişattan, 
bu büyük baskıdan memnun değillerdir. Çünkü, 
araştırıcı yetiştirmek için kütlevî bir eğitim değil, fer
dî bir eğitime, her kabiliyetli çocuk üzerinde ferden 
durmaya kesin bir zorunluk vardır. 

Bu itibarla, üniversitelerimizin altında bulunduk
ları büyük yükü Yüksek Meclisin takdirine arz etmek 
isterim. 

Buna, maalesef, ne yazık ki, son yıllarda, bilhassa 
son yılda üniversitelerimizi son derece rahatsız eden 
ve emin olunuz evvelâ hocalarımızı hepimizden faz
la üzen anarşik olaylar da eklenmiş bulunuyor. Bu 
şartlar altında üniversitede hocalık etmenin ne dere
ce ağır bir yük ve külfet hafine geldiğini takdir buyu
rursunuz. 

Kısaca, akademik kariyer kanunu geldiğinde, ka
riyerin gerekleri üzerinde daha etraflı konuşmak fır
satını bulacağımız için, bü tasarının sadece personel 

haklarında hakkaniyeti temin için hazırlanmış oldu
ğunu ilkve etmek isterim. 

Millî Eğitim Komisyonunda biz buna bir madde 
ilâvesini kesin bir zaruret olarak gördük. Aslında bu 
üniversitelerin Personel Kanunudur; fakat bu fırsat
tan bilistifade büyük bir ihtiyacı karşılamak için bir 
fıkra eklemek lüzumunu duyduk. 

O da şudur: Biliyorsunuz ki, 1472 sayılı Kanunla 
eski özel yüksek okullar haklı bir kararla Devlete 
bağlanmıştır. Bağlanmıştır; ama o gündür, bu gündür 
bu okullarımızın içinde 100 bin çocuğumuzun okudu
ğu bu yüksek okullarımızın, hakiki bir yüksek okul 
karakteri alma şansı verilmemiştir; bunların kadro 
kanunları şu ana kadar Meclislere sunulamamıştır ve 
pek yakın bir tarihte de geleceği şüphelidir. Şu hal
de, bu mekteplerimiz' geçici, seyyal, ancak gününü 
gün eden, bulunabilen elemanlarla yetinmek zarure
tinde kalan, devamlı kadrolardan mahrum olan bir 
eğitim heyetiyle eğitilmektedir. 

Oysa ki, bu okullara haklı olarak Devlet unvan 
vermektedir. Bunlardan çıkanlar üniversite mezunla
rının ve diğer resmî Devlet yüksek okullarının verdi
ği yetkileri tanımaktadır. Bu çocuklarımızın mutlaka 
iyi yetişmesi zaruridir. Bu da, ancak geçici kadrolar
la, hergün şuradan, buradan bulunan kadrolarla de
ğil, devamlı kadrolarla temin edilmelidir. Kadro ka
nununun bir an evvel gelmesi hayatî bir zarurettir; 
fakat Parlamenter çalışma temposu içinde bu kanu
nun pek yakında yüksek Heyetinizin huzuruna gele
ceği ümidini taşıyamadığımız için, hiç olmazsa geçi
ci bir kolaylık olmak üzere, Millet Meclisinin derpiş 
etmediği bir fıkrayı biz yüksek huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

O da şudur: Bu nev'i yüksekokullarımızda ehil 
eleman bulunduğu ve tam gün çalışmayı taahhüt eden 
bir anlaşmayı yaptığı takdirde, bu gibi zevata da bir 
teşvik mahiyetinde olarak normal ödeneklerinin, Büt
çe Kanunumuzun tespit ettiği ödeneklerin % 40 üs
tünde bir fark verilmelidir. Bu tabiî ideal bir çözüm 
yolu değildir muhakkak. Çünkü, bu da bu meseleyi 
halletmeyecek, bu da bu okullarımızın hakiki bir yük
sekokul olabilmesi için, muhtaç oldukları elemanları 
toplamaya kâfi gelmeyecektir; ama hiç yoktan iyi 
olur mülâhazası ile ve ele geçen şu fırsattan faydala
narak bu fıkrayı da yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunuyoruz. 

Bu bakımdan, tasarının yüksek tahdirinize nail 
olacağı ümidini izhar eder ve derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN—Sayın Alacakaptan 
UĞUR ALAÇAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 
Parlamento dışında bulunduğum zamanlardan be

ri daima bir konuyu ilgiyle; fakat sonuçlarını üzün
tüyle saptayarak izlemişimdir. 

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel sorun
larının gerçek ve asıl suçlusu olarak daima üniversi
te gösterilmek veya öyle görülmek istenmiştir. Bu 
alışkanlığın, gerek Parlamento içinde, gerekse Parla
mento dışında bugün de devam etmekte olduğunu 
üzüntüyle ve üzüntüyle olduğu kadar da dehşetle iz
liyoruz. 

Aslında Türkiye'nin sorunlarına iyi niyetli ve ger
çekçi teşhis koymak iradesiyle yola çıkmayan her
keste bu yaygın hastalığın emarelerini, arazını gör
mek pekâlâ mümkündür. 

Sanılabilir ki ve sanılmaktadır ki, Türkiye'deki re
jim bunalımının, demokratik kurumlara yönelen sal
dırıların planlandığı, tezgâhlandığı ve neşet ettiği yer 
üniversitedir. Üniversite hocaları tarafından öğrenci
leri aracılığıyle bu işlerin yapıldığı zannedilir ve bu 
kanaat de yaygınlaştırılmak istenilir. Türlü araçlar 
kullanılarak, Devlet olanakları kullanılarak, Devlet 
araçları kullanılarak ve basın organları bu işe alet 
edilerek bu fikir Türkiye'de kurumlaştırılmak isten
miştir ve hâlâ bu karakterini muhafaza eden bir akım
la karşı karşıyayız. 

Eğer kendi kendimize saygılı olmak, Türkiye'deki 
rejim bunalımını gerçekten önlemek istiyorsak, her 
şeyden evvel bu alışkanlıktan, bu kötü hastalıktan 
kendimizi kurtarmamız lâzım. 

Bugün üniversitelerde veya üniversitelere benze
yen diğer yükseköğrenim kuruluşlarında, kendilerine 
«Anarşik olay» denilen olaylar meydana gelmekte 
ise, sırf üniversite olduğu için, üniversiteleri de pro
fesörler idare ettiği için bu olmamaktadır. 

Bu memlekette, özlediği siyasal rejimin prototipini 
üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında de
nemek isteyen, bunun pekâlâ gerçekleştirilebileceğini 
göstermek isteyenler, üniversiteyi bir tezgâh haline 
getirmişlerdir. Bunun kusuru, ne üniversite hocala
rıdır, ne üniversite yöneticileridir, ne de üniversite
deki öğrencilerdir. 

Bugün, yükseköğrenim kurumlarından başlayarak, 
tedricen ortaöğretim kurumlarına dahi bu hadisele
rin kaymış olması, hatta bazı ilkokullarda dahi «Ey
lem» adı verilen girişimlerin gerçekleştirilmeye baş

lanmış .bulunması da, bu gözlemimizin ne kadar doğ
ru olduğunu ortaya koymaktadır. 

Eğer siz kanunları gerçek anlamda tatbik etmek, 
Anayasanın emrettiği düzeni gerçek anlamıyla uygu
lama alanına koymak, hakka, halkın haklarına, sos
yal, ekonomik bir demokrasinin gereklerine riayeti 
peşinen kabul etmemişseniz, üniversiteleri ve onlar 
düzeyindeki bütün yükseköğrenim kurumlarını ve gi
derek liseleri, giderek ilkokulları da kendi kirli emel
lerinize, aklınızdaki karanlık rejimin gereği olan emel
lere pekâlâ alet edersiniz ve ondan sonra da suçu üni
versiteye, onun yöneticilerine, onun hocalarına ve öğ
rencilerine atabilirsiniz. 

Bugün, eğer üniversitelerde ve diğer yükseköğre
nim kurumlarında ve giderek diğer bütün öğrenim 
kurumlarında bu olaylar devam ediyorsa, bu olayla
rın devam etmesi istendiği için devam etmektedir; 
üniversite üniversite olduğu için; akademi, akademi 
olduğu için, lise lise olduğu için değil!.. 

Eğer, kirli amaçlar taşıyan kişiler kirli ellerini bu 
okulların, üniversitelerin üzerinden çekerlerse, üniver
siteler bu. olayların kaynağı, müsebbibi olarak göste
rilemez. 

Ben bu kuruluşların içinden gelen bir kimseyim. 

BAŞKAN — Sayın Alaçakaptan, biraz da konu 
üzerinde konuşmanızı rica ederim. Gerçi biraz da
ğılmaya imkân var; ama konuştuğumuz konu Perso
nel Kanunuyle ilgilidir. Bakınız, maddeleri okuduğu 
zaman göreceksiniz. 

UĞUR ALAÇAKAPTAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu konuya bu şekilde ilk kez değinen ben 
değilim. 

BAŞKAN — Yani anakonu etrafında zaman za
man dağılma olur; ama anakonuda da bir şeyler söy
lemek lâzım. 

UĞUR ALAÇAKAPTAN (Devamla) — Yalnız 
Sayın Başkanım, bir konuyu, bir yaklaşım farkını be
lirtmek isterim : 

Zannederim en büyük hatamız da üniversitenin 
kendisiyle üniversitenin personel rejimini birbirinden 
rahatlıkla ayrılabilen iki konu olarak görmemizden 
geliyor ve bu yüzden de üniversiteler zaman zaman 
içine düştükleri çıkmazdan kurtulamıyorlar. Ben ko
nuşmamda bu çeşit yaklaşımın da yanlışına temas et
mek istiyorum izin verirseniz efendim... 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ana dertler... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi üniversite gençlik 
olaylarını görüşmüyoruz. Bununla ilgili ayrı bir öner-
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gemiz dün oylandı. Bugün konuştuğumuz konu bir 
kanun tasarısıdır ve bu da Üniversite Personel Kanu
nudur. Bunun, imkân verdiği ölçüde sağa sola taş
mak da mümkündür. O kadar rijit bir hareketimiz 
yok bizim, müsamahamız var; ama esas konuyu kay
betmemek de lâzımdır, bunu rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Buna 

özen gösteriyorum efendim, teşekkür ederim. 
Bu itibarla, üniversitenin bir personel meselesi gö

rüşülürken dahi, konuya herhangi bir duygusallığın 
etkisinden kurtulabilecek ölçüde ve samimiyetle bak
makta yarar görmekteyim. 

Üniversite öğretiminin bu personel meselesi görü
şülürken, kalitesizliğine de değinildi ve bundan sonra 
da değinileceğine inanıyorum; ama şunu da belirt
mek isterim ki, nasıl rejim meselesinin tek suçlusu 
üniversite değilse, üniversite öğretiminin kalitesizliği
nin de tek suçlusu üniversite değildir. 

Siz ilköğretiminizi, siz ortaöğretiminizi geçerli, uy
gar, çağın koşullarına uygun planlara, hedeflere bağ
lamadığınız sürece, ilkokuldan çıkanı, ortaokulu bi
tireni, liseyi bitirip yüksekokula aday olan kişiyi bu
ralara lâyık kişiler olarak yetiştirmediğiniz sürece, 
üniversite öğretiminden beklediğiniz yaran sağlama
nıza olanak yoktur. 

Lise öğrenimi görmeden kendisine diploma veri
len, Türkçe öğretilmeden hukuk tahsiline gönderilen, 
biyolojinin ne olduğunu bilmeden tıp öğrenimi yap
ması istenen kimseden, hocaları peygamber de olsa 
fazla bir şey beklemeyiniz. Evvelâ ilköğretiminizi, ev
velâ orta ve lise öğretiminizi, evvelâ meslekî öğreti
minizi bir plana bağlarsınız, bunlara, geçerli, uygar, 
çağın koşullarına uygun hedefler tespit edersiniz, on
dan sonra üniversiteye bu kalitesizliğin hesabını so
rarsınız ve hatta burada üniversiteden gelmiş kişiler 
olarak birlikte sorarız. 

Aslında, üniversite öğretiminin kendisinden bek
lenen amaçları sağlayamamasının bir nedeni de, plan
lamanın üniversitede gereklerine uyulmasının bugü
ne kadar sağlanamamasındandır. 

Sayın Adalı arkadaşımız gayet güzel belirttiler. 
Her köyde ortaokul açmak gibi nerdeyse her ilde bir 
fakülte, her birkaç yerde bir üniversite açacağız; ama 
buraya gidecek öğretim görevlisi, buraya gidecek öğ
retim yardımcısı, doçent ve profesörü yetiştirmek, on
ları çağın gerekli kıldığı bilgilerle teçhiz etmek yo
lunda hiç bir atılımımız, hiç bir ciddî teşebbüsümüz 
olmaz. Zorla göndermeyi çözüm sayan bir zihniyet, 

hâlâ üniversite meselesini çözmekte tek yetkili zihni
yet olmak da berdevamdır. 

Türkiye'de bir işgücü planlaması dahi yapılma
maktadır. Sayın hocamız İrmak, 300 - 350 bin kişi
den bahsettiler. 700 bin kişi olduğu zaman da bu so
runla karşı karşıya kalacağız. Aman şu fakülte 300 
kişi daha alsın, şu üniversite 2 000 kişi daha fazla 
alsın, Hukuk Fakültesine 500, Mülkiyeye 100, Tıp 
Fakültesine 50 kişi daha yerleştirelim... Bizim kafa
mızdaki tek amaç, lise diploması olanlara mutlaka 
kafalarını sokacak bir kapı, bir pencere, bir aralık 
bulmaktır; ama Türkiye'nin önümüzdeki beş yıl için
de ne kadar mühendise, ne kadar doktora, ne kadar 
hukukçuya, ne kadar ekonomiste, ne kadar yönetici
ye ihtiyacı vardır; bunun belki bir yandan saptarız; 
ama bu saptamanın üniversite öğretiminde doğurma
sı gereken sonuçların ne olduğunu ne üniversiteye an
latabiliriz, ne üniversite anlar, ne de anlaması için 
gerekli herhangi bir ciddî teşebbüsümüz olur. Sanı
rım meseleye bu noktadan da bakmamız lâzım. 

Aslında bu personel meselesi görüşülürken önemli 
olan bir konuya daha temas etmek istiyorum: 

Üniversite öğretim üyeleri, bundan sonra da üni
versite dışındaki yaşama gıpta ile bakmaya devam 
edeceklerdir. Çünkü, üniversite için yaşam, bu yasay
la dahi üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı için 
tüm çekiciliği sağlanmış bir yaşam olmaktan uzak 
olmaya devam edecektir. 

Üniversite hocası ya daha fazla maddî imkân sağ
lamak için yahutta üniversite dışındaki yaşamın ken
disine vereceği bilimsel renkliliği kazanabilmek için, 
daima gözü dışarıda olan bir kimse olmaktan kurta
rılmalıdır. 

Sadece para vererek, maaşını, ek ödeneğini artı
rarak bir üniversite öğretim üyesinin gözünü dışarı
dan içeriye çekemezsiniz. Dışarıdaki renkliliği, onun 
bilimsel hüviyetinin daha etkin ve yetkili olmasını kı
lacak olanakları üniversite hocasına sağlamadığınız 
sürece, maaşını ne kadar arttırmanız arttırınız, ken
disine tam gün çalışma kuralını ne derece sertlikle 
uygularsanız uygulayınız; bütün bu kurallara dainia 
bir istisnayı kolayca bulabilecek ve üniversiteden ya
vaş yavaş, belki de farkında olmadan uzaklaşacak, 
dolayısıyle üniversite öğrenimi de bu ölçüde düşmüş 
olacaktır. 

Bütün bunlardan varmak istediğim sonuç şudur, 
bu yaptığımız kısa genel görüşmede : 

Üniversite öğretim üyelerinin personel rejimiyle 
üniversitenin statüsünü birlikte mütalaa etmek zo-
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.runludur. Bunların ayrı ayrı mütalaa edilmesi, üni
versite eğitiminin, üniversite -öğretiminin ne„ olduğu
nu bilmemek, üniversite öğretim üyelerinin, profesö-
rüyle, doçentiyîe, yardımcılarının görevlisiyle, asis-
tanıyle hangi sorunlarla karşı karşıya olduğunu anla
yamamak ve her şeyden daha önce ve her şeyden 
daha acı olarak, üniversite meselesini ciddî olarak 
ele almamak demektir. 

Teşekkür ederim efendim. (C, H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Profesör Alacakaptan'a teşekkürle söze 

başlayacağım. Şöyle ki ; 

1967 - 1968'lerde üniversitelerde bâzı hareket
ler başladığı zaman biz Adalet Partisi olarak, «Üni
versiteden bu kirli ellerin çekilmesi lâzım geldiğinle 
o tarihte söylemiştik. Sayın arkadaşımız bugün bu 
kürsüden aynı sözleri tekrar etmektedir. Onun için 
memnunum. 

Sayın Alacakaptan hatırlar, kendisi üniversite 
mensubu olarak Bütçe Komisyonuna çok gelen bir 
ikisi idi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Samimî olarak şunu ifade edeyim ki, on küsur 

sene Bütçe Komisyonunda çalıştım, her bakanlığın 
bütçesi konuşulurken bir başka heyecan, bir başka 
anlayış içerisinde o bakanlığa, o hizmet sektörüne 
yardımcı olmaya çalışırdık; fakat Millî Eğitim Ba
kanlığı ve üniversitelerle ilgili bütçe görüşülmeye 
başladığı zaman Komisyonda âdeta büyük bir saygı, 
büyük bir anlayış ve üniversite mensuplarını konuş-
turabilmek; arzularını, isteklerini, dertlerini, davala
rını anlatabilmelerine yardımcı olmak için İçtüzüğü 
zorlamak yollarına giderdik ve böylece üniversite
lere, 1961'de çatısı altına girdiğim bu kutsî Meclisin 
komisyonlarında böyle değer verilmiş ve arzuları, is
tekleri yerine böyle getirilmeye çalışılmıştır. 

Ben, üniversite rektörlerinden sık sık şunu duy
muşumdur : 

«Üniversitelere bu devrede Parlamento elini çok 
gani uzatmış ve onların isteklerini yerine getirmek 
için bütçelerine arzu ettiklerini, âdeta partiler birbir
leriyle yarışırcasına koymaya çalışmıştır» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üniversitelerin bütçelerini müzakereye başladı

ğımız zaman bu bütçenin tutarı 300 milyon lira idi. 
Bugün üniversiteler bütçesinin tutarı 5 milyar lira

ya yaklaşmıştır. Bu, Türkiye gibi bir memleket için 
elbette iftihar edilecek bir konudur. O bakımdan 
üniversitelerin özerkliği içerisinde ilmin gerektirdiği 
istikamette çalışması ve çalışabilmesi için bu Par
lamento üniversiteye çok büyük yardımlarda bulun
muştur. Zabıtlar tetkik edildiği zaman görülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün üniversitenin mensuplarına vermekte ol

duğumuz maddî imkân yeterli değildir; ama yine 
muhterem arkadaşlarım benden iyi bilirler ki, ilmin 
bulunduğu, ilimle uğraşılan yerlerde maddî imkân
lar dünyanın her yerinde kısıntılıdır. Herhangi bir 
özel teşebbüste şu veya bu şekilde çalışan bir pro
fesör, bir doçent unvanında kişiyle üniversite ça
tısı altında çalışanın maddî gelirinin aym olmasına 
imkân yoktur; olamaz. Üniversitelerin çatısı altın
da toplanan insanlar maddeye oldukça sırt dönebi
len insanlardır. Gönülleri ilme, memlekete dönük 
insanlardır. Böyle demekle, üniversite çatısı altında 
yaşayan insanlara maddî imkân sağlamayalım de
miyorum. 

Devrin Başbakanı ve onun oğlu, benim bildiğim 
bir meselede bir zaman (isim vermeden konuşmaya 
çalışıyorum) üç üniversite asistanının bir evinde bu
luştuk. Üç üniversite asistanı o zamanlarda maaş-
larıyie birer somya alabilmişler, hepsi aynı dairem-
si küçük bir yerde oturdukları hâlde, pencerelerine 
perde alamamışlardı, gelecek ayki maaşlarıyle perde 
teminini düşünüyorlardı. Biz buralardan geliyoruz ve 
buralarda kalmaya da niyetli değiliz. Daha ileriye 
gideceğiz. 

Bu kanun tasarısı görüşülürken tesadüf komis
yona gitmiştir, komisyonda yine şunu gördüm : 

Yine parti farkı gözetmeden arkadaşlarımın, bu
gün üniversite mensuplarına, öğretim üyelerine yapı
lan yan ödemelerin en üst kademeye getirilmesi lâ
zım geldiği meselesinde fikir birliği halinde idiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, yine Sayın Alacakaptan'ın konuşmasındaki 

çok haklı bulduğum bir noktaya değineceğim. 
Bunlar memleketimizin umumî dertleridir. Bun

ları bir parti meselesi, hükümet meselesi, iktidar ve 
muhalefet meselesi haline getirirsek, bu memleketi 
daha düzlüğe, daha aydınlığa çıkartmakta zorluk 
çekeriz. 

Türkiye'de maalesef en büyük dertlerden birisi 
istihdam politikasıdır. Türkiye'de istihdam politika
sı tam manasıyle ele alınamamıştır. Günlük anla
yış içerisinde okula girişler de öyledir, okuldan çık-
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tıktan sonra iş arama da öyledir. Herkes karnını 
doyuracak bir yer aramakta ve mesleğiyle ilgili ol
sun olmasın kendisine maaş verecek bir yer ara
maktadır ve üniversite bizde yanlış anlaşılmaktadır. 
Üniversite memur yetiştiren bir fabrika değildir. 

Meselâ ben size bunun en güzel misâlini Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinden vereyim : 

Rahmetli Atatürk Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesini asla memur yetiştirmek, öğretmen yetiştir
mek için kurmadı. Fakülte binasının alnındaki yazıda 
da bu vardır; ilim adamı yetiştirecekti, ama ilim ada
mı da hava ile su ile geçinmez, o da karnını doyu
racak, ona da o imkânı hazırlamak mecburiyetinde
siniz. îlim yapacak insana ilim yapma imkânını ha
zırlamamız lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, çok acıdır; Millî Eğitim 
Bakanlığı bazı mensuplarını, 2 - 3 sene için Avrupa'ya, 
Amerika'ya gönderir. Meselâ gönderdiğimizde ço
cuk kitapları, çocuk kütüphaneciliği üzerinde etüt 
yapar, çalışma yapar, doktora yapar gelir; bakarsı
nız o kişiyi ders âletleri ile ilgili bir. yere umum mü
dür muavini yaparız... Bu günahtır, bu insan isra
fıdır; bu ilmin, bu bilginin, bu ihthasm israfıdır. İş
te biz bunların üstüne eğitemediğimiz için üniversi
te içindeki hareketlerin, yüksekokula ve oradan di
ğer yerlere intikal eden hareketlerin içerisinde bu 
tatminsizlikler vardır, bu istikbale garanti ile baka-
mamak vardır. 

Arkadaşlar; biz aşağı yukarı aynı yaşlarda insan
larız. Hatırlarsınız, bizier mektebi bitirirken istikba
limiz için garanti yerlerimiz vardı; kimimiz hoca ola
caktık, kimimiz hekim olacaktık, kimimiz asker ola
caktık ve üniversiteye girecektik; önümüz açıktı. 
Bugün öyle. değil ki. Bakıyorsunuz, üniversiteye 300 
bin çocuk - müracaat ediyor, bunlardan 25 binini zor 
alıyorsunuz, gerisi dışarda kalıyor. Öyle ise bence, 
Türkiye'nin en büyük davalanndan birisi, üniversite 
ve yüksekokulların iyi ele alınması ve bunları Tür
kiye'nin şartlarına uygun olarak tanzim edilmesidir. 

Millî Eğitim Bakanlığına işi düşmeyeniniz yoktur 
arkadaşlar. Tayin ve nakil için size birçok öğretmen 
gelir ve siz de temsilcisi olarak alâkadar olursunuz. 
Bakınız görürsünüz, İngilizce hocası bulamazsınız, 
Fransızca hocası bulaamzsınız, Almanca hocası 
bulamazsınız; ama Coğrafya hocası, fizik mü
hendisi, kimya mühendisi olup da bugün Tür
kiye'de iş bulamayan birçok kişiler vardır. Bu
nun sebebi; bu çokukları yüksekokullara alırken gir
dikleri yüksekokulu bitirdikten sonra bize bir şey 

verecek mi, veremeyecek mi, burada okuyabilecek 
mi, bunları nazarı itibara almadan «Boşta kalmasın, 
bir yere girsin» şeklinde almamızdan oluyor. 

Türkiye'de yeni yeni üniversiteler, fakülteler, yük
sekokullar açmak hakikaten son senelerde, bilhassa 
1960'dan sonra başlayan büyük bir faaliyettir ve 
bunlar aslında hakikaten sevinilecek bir şeydir. En-
tellektüeli çoğalan bir memleketin istikbalinde bu 
çalkantıların hepsi geçer arkadaşlar; geçecektir. Biz 
bir intikal devresini yaşıyoruz. Bu çalkantılar geçe
cek ve Türkiye çok iyi günlere gelecektir; ama bu 
arada Türkiye'ye hükmeden Parlamentosuyle ve Hü
kümetleriyle bizim bugün için üzerinde durmamız 
lâzım gelen husus, bu gençlerin istikbalini geçim en
dişesi içerisinde düşünmek zorunda olduğumuzdur. 
Onları bir okula sokmak ve oradan mezun etmekle 
iş bitmez. Ben üç lisan bilen gence rastladım, ken
disi iş aramaktaydı. «Ne işi olsun» diye sorduğum
da, «Ne olursa olsun, bir iş bulayım» şeklinde cevap 
verdi. 

Öyleyse şimdi bu meseleyi kalkıp da, «Efendim, 
6 - 8 aylık Adalet Partisi İktidarı, 3 - 5 aylık Halk 
Partisi İktidarı...» şeklinde görmeyelim arkadaşlar. 
Parlamento olarak bunun üzerine eğilelim, bu me
seleyi araştırma yapalım ve bu meselenin üzerinde 
duralım. Üniversiteleri sadece, «Anarşik olaylar ne
reden geliyor, kim yapıyor, kim ediyor?» diye bir 
tetkikten, tahkikten geçirdiğimizin çok üstünde, «Üni
versiteye ve yüksekokullara nasıl bir istikamet ver
mek zorundayız» Türkiye'nin istikbali bakımından 
bunu ele alalım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Adalı da ifade etti, bazı üniversitelerde 

yığılma vardır. Bir üniversitede aynı kürsüde bir
kaç profesör, birkaç doçent bulunmasına karşılık, 
başka bir üniversitede, bilhassa Anadolunun Er
zurum'unda, Trabzon'unda bulunan üniversitelerinde 
doçenti dahi bulunmayan kürsüler vardır. Şimdi, bu 
üniversiteleri ve fakülteleri müsavî şartlar altında 
tedrisat yapacak şekle getirmek zorundayız. Eski 
usul «bir müdür, bir mühür» le okul açma gibi üni
versite ve fakülte açmanın da yersiz olacağı kanı
sındayım. 

Bizim şimdi üzerinde konuştuğumuz ve hakika
ten üniversite mensupları için tam manasıyle arzu 
ettiğimiz seviyede olmamakla beraber uzun bir dev
rede çeşitli sebeplerle geliştirilememiş, kanunlaştırı-
lamamış bir tasarı ile karşı karşıyayız. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Benim arzum ve teklifim şu : Bu tasarıyı biz bu

radan geçirelim. Bu tasarıyle yarım da, eksik de ol
sa bazı hakları üniversite öğretim üyelerine tanımış 
olacağız. Bunları hepimiz yetersiz görüyoruz, bun
ları geliştirmek hepimizin arzusu. Bunları sadece 
Hükümetten de beklememek suretiyle daha sonra 
pekâlâ, bu işe akılları eren, bu işin içinden gelmiş 
olan muhterem arkadaşlarımız da, hatta sadece şu 
veya bu partiden değil, karma Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri olarak üniversitelerin dert ve davalarına tek
rar eğilmek ve bu arada üniversite personelinin ih
tiyacını karşılamak, dağılımını temin etmek, üni
versitelerdeki çalışmaları kolaylaştırmak, öğrenciye 
imkân sağlamak ve bunların hepsinin üzerinde dur
mak hem vazifemizdir, hem de bunu yapacak yete
nekte insanlarız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon görüşmek istiyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş da konuştuktan son
ra mı, yoksa şimdi mi konuşmak istiyorsunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Komis
yon namına bir açıklama yapmak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem senatör arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Üniversite Personel Ka
nununun bazı maddelerini değiştiren Kanun tasarısı 
hakkında saym üyeler birtakım eleştirilerde bulun
dular. 

Türkiye'de eğitim her yönüyle gayet tabiî ki, 
tenkide tabi tutulacak ve şurasını da itiraf etmek 
gerekir ki, fevkalâde tenkit edilecek noktalan da 
bulunacaktır. Ancak, bendeniz Komisyon Sözcüsü 
olarak bir noktaya temas etmek mecburiyetini his
settim. 

Adalet Partisi namına İskender Cenap Ege ko
nuştu. Cumhuriyet Halk Partisinin bilgili, esaslı eleş
tirilerini Sayın Babliroğlu sundu. Diğer arkadaşlar 
da konular üzerine eğildiler. Alacakaptan'in tatmin 

olabilmesi için, bir konuya aydınlık getirebilmek için 
Komisyon namına söz aldım. 

Sayın Alacakaptan sistemi eleştirdi. Haklı nok-
j talan muhakkak ki var, ancak hırslıydı. Eğitimdeki 

bu sistem bozukluğunu bir tarafın üzerine yıkmak 
istedi. Ben Komisyon Sözcüsü olarak buna herhan
gi bir şekilde cevap vermek durumunda değilim. 
Ancak, bir tarafın üzerine yüklediği zaman, o Komis
yonun karma bir Komisyon olduğunu bildiğim ve 
bendeniz de o Komisyonun sözcüsü olduğum için 
sırf Sayın Alacakaptan'ı tatmin etmek maksadıyle, 
onu hırslandıran konularda herhangi bir siyasî te
şekkülün kastının bulunmadığı maksadıyle söz al
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz 1968 yılından beri Parlamentodayım. 

Parlamento Umumî Heyetlerinde ve Komisyonlarda 
üniversitelerin aleyhine herhangi bir tertibin alındı-

I gına şahit olmadım. Bendeniz, üniversitelerden ge
len her talebin, hangi siyasî partiye ait olursa olsun, 

I hangi hükümet devrinde olursa olsun büyük bir hüs-
j nü kabul gördüğüne şahit oldum. 

I Şu kanun Saym Irmak Hükümeti devrinde sevk 
I edilmiştir. Sayın Irmak'ın ifade etmiş olduğu veç-
I hile, üniversitede görevli bulunan sayın öğretim gö-
I revülerinin diğer personel kanunlan muvacehesinde 
I maruz kalmış oldukları gelir eksilimlerini düzeltmek, 
I bir düzeyde onlarla diğerleri arasındaki müsavatı 
I ortadan kaldırmak için getirilmiştir. 

I Komisyonda, üniversite hocalarımızı rencide 
edecek bir madde ekseriyetle «Üniversite hocasının 

5 haysiyetine yakışmaz» diye Adalet Partili, Cumhuri-
j yet Halk Partili ve diğer partilere mensup bütün 
j parlamenterler tarafından şiddetle, nefretle redde-
I dilmiştir. Üniversitenin sayın temsilcileri burada 
j oturuyorlar. Üniversite mensubunun haysiyetini bin-
I de bir ihtimalle rencide edecek, onu halkın naza-
j rmda ve bizim vicdanlarımızda mahkûm gösterece-
I ini sandıımız (Belki pek masum olan) bir teklif dahi 
j bizim tarafımızdan üniversite hocalarını rencide et

me hakkına haiz değiliz diye reddedilmiştir. 

Binaenaleyh, üniversiteler bizim makbul yerle-
rimizdir. Hoca, o kadar mukaddes bir mefhum ki, 
arkadaşlarım, hocanın bulunduğu yere karşı olmak 
mümkün mü?.. Ben bugün ilk mektepte bana hoca
lık eden insanın önünde hürmetle eğiliyorum ve 
bunu bir ahlâkî vecibe olarak telâkki ediyorum. Ho
canın bulunduğu yerde; yani en yüksek yerde bulu-

j nan üniversite hocasına karşı herhangi bir siyasî par-
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tinin .ve herhangi bir siyasî parti mensubunun ve 
herhangi bir kimsenin kasten, onlan rencide edecek 
bir tutumda olmadıklarım ve Komisyonumuzun da 
daima bu hava içerisinde bulunduğunu ve Sayın 
Alacakaptan'ın da muhterem şahsiyetleriyle Sena
tomuza teşriflerinden bu yana da bunu müşahede 
etmiş olduklarını sandığımı beyan ederek, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan bir konuyu açıklayabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî başka söz isteyen 
yok, buyurun. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 
.çok kısa olarak şunu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yerinizden mi, buyurun. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
sözcü, zannederim bir yanlış anlamanın etkisi altın
da kaldılar. Benim beyanlarım arasında ne Sayın 
Komisyonun herhangi bir üyesini veya ne de tü
münü hedef almış bir muhteva yoktur. Ben temel 
bir probleme çok genel bir açıdan baktım. Eleştiri
lerim, memleketin temel sorunlarıyle ilişkin bir eleş
tiriydi. Ne kişilere, ne de Komisyonun tümüne yö
nelik bir iddiam yoktu. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Konu açıklanmış oldu, teşekkür 
ederim efendim. 

Sayın Çelikbaş buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Üniversite mensuplarının, kamu personelinin 

maaşları yle ilgili hususlarda, bugün tahakkuk eden 
noksan ödemelerini bertaraf etmek maksadına ma
tuf olarak getirilen tasarı üzerinde cereyan eden 
müzakereler, benim görüşüme göre memleketin en 
mühim bir derdine parmak basmış bulunmaktadır. 
Bu vesileyle, ben de bazı noktaları değinmek istiyo
rum : 

Türkiye'de nüfusumuzun çok süratle artmış ol
ması, ilkokuldan itibaren en üst kademedeki yüksek
öğretime kadar süratle memleketin karşısına bir yı
ğın problemler getirmiştir ve iktidarda' bulunan bü
tün Hükümetler ve Parlamento bu problemlere ça
re bulmak için elinden gelen gayreti göstremiştir. 

Ben 1950'den beri (2 yıllık bir fasıla müstesna) Par
lamento içerisinde bulunmuşumdur. Ne ilk ve orta öğ
retim kademesinde, ne de bilhassa yükseköğretim ve 
üniversiteler meselesinde Parlamentonun gerek Umu
mî Heyette, gerekse komisyonlarda menfî bir tutum 
aldığını hatırlamam. Devamlı olarak Parlamento ve 

komisyon bu müesseselerin gelişmesi için memleke
tin imkânlarını da zorlayarak, elinden gelen gayre
ti göstermiştir. Fakat bu süratli gelişme karşısında 
öğretim, eğitim; ilkokulda ve yüksekokulda daha çok 
öğretmen meselesi olduğu için, yeterince öğretmenin 
yetiştirilememesi keyfiyeti memlekette bir yığın prob
lemler doğurmuş bulunmaktadır. 

Bendeniz Siyasal Bilgilerde müdür bulunduğum, 
dekan olduğum sıralarda imtihana giren gençlerden, 
bazı liselerde 3 yıl süre ile kimya okumayan ço
cukları tespit etmiş bulunuyorum. 

Bu itibarla, kusur hiç kimsede değildir. Süratle 
gelişen bir ülkede nüfus artıyor, meseleleri çoğalıyor 
ve altından kalkmak kolay değil; ama sistemli ola
rak, meselelerin uzun vadede halledilmesi için sis
tematik bir programda da ortaya çıkamayışımız, bu 
meselelerin günbegün ağırlaşmasında bir numaralı 
faktör olmuştur. 

Bugün Türkiye'de elinde diploması olan, 2 dil 
bilen gençlerin iş bulamaması maalesef bir gerçek
tir. Bunun başlıca sebebi, planımızda gerekli hüküm
ler bulunmuş olmasına rağmen, mekanizmanın, ya
vaş yürümesinden ileri gelmektedir. İlk, ortaöğretim
den itibaren memleketin ekonomik ihtiyaçlarına gö
re bir öğretime geçelim diye planda birtakım esas
lar vazedilmiştir; ama buna göre gerekli öğretmen
lerin yetişmemiş olması, yine klâsik tedrisatın deva
mına yol açmakta, yeni ihtiyaçlara göre kurulmuş 
olan öğretim müesseseleri, artan ihtiyaçlara oranla 
daha gerilerden gelmektedir. Bunu intibak ettirmek, 
Türkiye'de en mühim bir davanın çözülmesinde atıl
mış müspet bir adım olacaktır; ama bugün bunun 
yapılamayışı, üniversiteelrde hepimizin üzülerek mü
şahede ettiğimiz huzursuzlukların sebepleri, üniversi
tenin tamamen dışında da değildir. Bazı ahvalde üni
versite içerisinde de, fakültelerde de, yükseköğretim
de de maalesef bu çeşit huzursuzlukların birtakım 
sebepleri vardır. Bunları görmemezlikten gelmek me
seleyi halletmez arkadaşlar. Ben burada başlıca so
rumlu kişileri üniversiteler, fakülteler, yükseköğretim-
lerdeki sorumlu organlarda bulurum arkadaşlar. Ben 
20 yılda üniversite organlarında, fakülte organların
da şu veya bu sebepten öğretim üyeleri veya görev
lileri hakkında bir disiplin takibatı yapılarak, neti
ceye ulaşıldığını bilmiyorum; görmedim. Bu doğru 
değildir arkadaşlar. Her muhtariyet onun yanı başın
da, ona muvazi bir sorumluluğu beraberinde geti
rir. 

Bu itibarla, bu vesileden isitfade ederek, çocuk
lar üzerinde menfî tesirler yaptığını yakından, ken-
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dilerinden dinlediğim, bir yıl müddetle 2 kere ders 
vermeye gelmeyen hocada okuyan çocukların ruhun
da tevlid edeceği tahribat büyüktür arkadaşlar. Bu
nu bertaraf etmek imkânı yoktur. 

Bu itibarla, bu vesileden istifade ederek hiç şa
hıs zikretmeden arz ediyorum, umumî bir derdimiz-
dir. Bu muhtar müesseselerimiz, kanunların kendile
rine verdiği vazifeleri ifa ederken, bir taraftan mem
leketin umumî menfaatleri yönünden, diğer taraftan 
da müesseselerde huzuru sağlayabilmek ve gençlerde 
tedrisata karşı tedirginlik duyarak tepkilerin yara
tılmasında fevkalâde isabet gören bir kişiyim. Şah
sen bunun tatbikatını yaptım. 1969 - 1971 yılları ara
sında 14 ay ben bir görevde bulundum; 12 Mart 
tarihinde ben bir müdürdüm. Benim bulunduğum 
müessesede, görevde bulunduğum bu 14 aylık sü
rede bir gün boykot olmadı arkadaşlar. Kendileri 
ile konuşup, makul taleplerini is'af ediyordum, ma
kul olmayan taleplerini kendilerine izah ederek müm
kün olmadığım anlatıyordum. Bu diyalog kurulma
dığı müddetçe, öğrenci ve öğretmen arasındaki bu 
samimî hava kurulmadığı müddetçe bunun önünü al
mak mümkün değildir. 

Bendeniz Siyasal Bilgiler Fakültesinde odveizer 
usulü diye; angîo - sakson sisteminden bir usul ge
tirerek, her hocamn haftanın muayyen günlerinde 
20 öğrenciyi alarak bunların bir derdi mi var, mo
ral sakıntısı mı var; bütün bunların tertibatını aldım, 
fakat yıllar sonra hiç bir tanesinden eser kalmadı 
arkadaşlar. Beşer» münasebetler maddî işler gibi de
ğildir, fizik münasebeti değildir. Öğrenci - hoca mü
nasebeti bir haleti ruhiye, bir moral, bir psikoloji, 
bir sosyoloji meselesidir. Bunu fizik meselesi olarak 
görürseniz hiç bir meseleyi halledemezsiniz. 

Bu itibarla, üniversitelerin dışındakilerin üni
versiteden ellerini çekmesi yüzde yüz isabetlidir; bu 
görüşe iştirak ederim, ama bunun yanı başında üni
versitedeki sorumlu organların da gençlerle bir diya
log kurarak, kendilerini çeşitli yönlerden tatmin et
menin tedbirlerini almalarında, memleketin muhtaç 
olduğu huzura kavuşması yönünden büyük fayda 
görürüm. Aksi takdirde diplomayı almak bir mana 
ifade etmiyor. Amerika'da okuyan arkadaşlarım dip
loma ile vazife almak için müracaat ettiklerinde, 
kendilerini vazifeye alan yetkili, diplomayı alıp, kat
layıp cebine koyarak «sana diplomayı 6 ay sonra 
ben vereceğim» diyor arkadaşlar. Üzülerek ifade ede
yim ki, Almanya'da tahsilini yapan bir yüksek mü
hendis arkadaşım, kendisine iş için müracaat eden 

bir yüksek teknik okulu mezununun, kirişin ne ol
duğunu, kolonun ne olduğunu bilmediğini bana söy
ledi arkadaşlarım. 

Bu balamdan, dert çok yönlüdür. Birbirimizde 
kusur bulmakta, birbirimize kabahat yüklemekte ame
lî hiç bir fayda yoktur, ama herkesin kendi vazife
sini yapması suretiyle, bu çok yönlü derde deva 
bulunabileceği kanaatindeyim. Çünkü, benim 11 yı
lım bu gençlerin içerisinde geçti; 1,5 yıl da sonraki 
gürültülü devirde geçti. Ben gördüm; kendileriyle 
konuşulunca, mer'i kanunları tatbik etmenin ötesin
de bir vazifeleri olmadığı anlatılınca, mer'i kanun
lar izah edilince vazifeli kişilerin nihayet mer'i ka
nunları tatbik etmenin ötesinde bir vazifeleri olma
dığı anlatılınca, pekâlâ bunlar durumu anlayabiliyor
lar. Benim karşıma geldiler; durumu izah ettiğimde, 
demin de arz ettiğim gibi bir gün boykot olmadı ar
kadaşlar. 

Bu bakımdan, Türkiye'de son derece mühim olan, 
memleketin atisi yönünden son derece mühim olan 
iki büyük meselemiz var. Birisi, bu gençliğin yetiş
mesi meselesi; diğeri işsizlik meselesidir. Ben bun
lardan daha büyük ehemmiyette bir mesele göremi
yorum. 

Bu gençliğin yetişmesi meselesi üzerinde bütün 
sorumlu kişiler ciddiyetle durduklarında ve uzun 
vadeli bir program üzerine bütün sorumlu kişiler 
ciddiyetle eğildiklerinde; üç yıl içinde, beş yıl için
de demiyorum, ama 1 5 - 2 0 yıl içerisinde Türkiye' 
nin bu meselelerin hakkından gelebileceği kanaatini 
taşıyan bir arkadaşınızım. 

Personelle ilgili görüşülmekte olan tasarı dola-
yısıyîe bunları söylemek imkânını buldum. Vakıa 
bütçe müzakerelerinde çok söylüyoruz, ama her hal
de pek dikkate de alınmıyor. Ben bu vesileden isti
fade ederek bugüne kadar üzerinde durmadığımız, 
üniversite, yüksekokul ve fakültelerimizin ve organ
larının süratle vazifelerine sahip çıkmaları hususun
da; gerek öğrencilerle olan münasebetlerinde, bu va
zifelere bir an evvel sahip çıkmalarında, davanın bir 
yönünün halledilmesiyle; diğer taraftan yapılacak 
gayretlerle bir çözüm noktasına ulaşabileceğimiz ka
naatini taşıyorum. Asistanlardan, doçentlerden din
lediğim işler var; öğrencilerden dinlediğim olaylar 
var ve hakikaten bunlar üzücü şeylerdir, ama davayı 
dinlemek kâfi değildir. Buna medar olacak tedbirle
ri alma durumunda olan kişilerin, davaya sahip çı
karak işi halletmesinde memleket için büyük fayda 
görüyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. I 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu- I 

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Kanunun, «Öğretim Üyeleri ve 
Asistanlar Sınıfı» başlığını taşıyan 2 nci maddesinin 
(b) bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfı : 
Madde 2. — b) Doçentler, doçentliğe yüksel- | 

dikleri ve atandıkları tarihi takibeden aybaşından 
itibaren, 4 ncü derecenin ilk kademe aylığını (kaza
nılmış hak olmamak şartıyle) almaya başlarlar. Do
çentliğe atanacakları zaman daha yüksek derecede 
bulunanlar kazanılmış haklarıyle atanır. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Kanunun, «Öğretim ve Araştırma 

Görevlileri ve Diğer Yardımcı Sınıf» başlığını taşı
yan 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim ve araştırma görevlileri ve diğer yardım
cı sınıfı : 

Madde 3. — Öğretim ve araştırma görevlileri 
ve diğer yardımcılar sınıfı öğretim ve araştırma gö
revlileri, okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerden olu
şur. 

Bunlardan öğretim ve araştırma görevlileri açık 
öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri kar
şılık gösterilmek suretiyle Devlet Memurları Kanu
nuna göre girebilecekleri sınıfın derece ve kademesi
nin iki derece üstünden, diğerleri ise bir derece üs
tünden işe başlarlar. 

Gerektiği takdirde, kadro karşılık gösterilmeksi-
zin sözleşme ile yabancı uzman çalıştırılabilir. 

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

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

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, 1 nci satırdaki «yardımcılar sınıfı» 

ifadesinden sonra bir noktalı virgül konmasının uy
gun olabileceği görüşündeyim, bunu arz etmek iste
rim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon böyle bir tek
lifte bulunmadı; daha evvel de önerilmedi. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Kanunun, «Kadrolar» başlığını ta

şıyan 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Kadrolar : 
Madde 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile asis

tanların ve diğer yardımcıların kadroları, üniversite
lere bağlı fakülte, ve diğer öğretim ve araştırma ku
rumlarının talepleri üzerine, üniversite senatoları 
tarafından tespit ve üniversitelerarası kurulca ona-
narak ilgili makama teklif edilir. Kadrolar, kadro ve
ya teşkilât kanunlarında gösterilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esaslar, 
üniversitelerarası kurulca ve bir yönetmelikle sapta
nır. 

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

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Kanun «Gösterge Tablosu» başlı

ğını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini almış, asistanlara ve öğretim görevlilerine 
50," doçentlere 100, profesörlere 200 gösterge üstü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Babüroğlu. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, burada, «Ancak» kelimesinden son
ra konulmuş bir virgül var; buna lüzum yok zanne
diyorum efendim. 

BAŞKAN — Size de söz vereyim efendim. 
Buyurunuz Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
ıBu tasarıyı inceüisyen. bütün komisyonların- gerek

çelerinde ortak bir şsy var, 4 ncü madde söz konusu 
edilirken, Devlet Memurları Kanunu uyarınca ka
mu kes/iminin, bu kanun kapsamına giiren kurum-
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îarında çalışan personel hakkınidaiki hükümler para-
latinde Üniversite Personel Kanunu ile ilgili hüküm
lerin düzenlendiği söylenilmektedir. Oysa, Türki
ye'de ücret alan personeli, sadece bu tür personel de
ğildik. Burada bir yanlışı, bir eşitsizliği dile getirmek 
ve bir önergemi takdim etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Öğretim yükümünü omuzlıayan akademik kariyer
de derecelerini kazandıkları yeri muhafaza edebilmek 
için kişiler, ömür boyu sınav geçiren kişilerdir. Eser 
vermeyi, araştırmayı gerektiren ve bir rütbeden öte
ki kariyere sıçrayabilimesi için (tıpkı askerler gibi) 
bir imtihan veren, meslek içi eğitim geçiren kim
selerdir. Yani, özel bir meslek dalı söz konusu... İş 
ve hareket ilişkileri, hizmet ilişkileri yönünden, 
klâsik memur tipinden farklıdır üniversitelerde hiz
met gören, bilim üreten kişilerin durumu... 

Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim; bu tür 
eğitim yaptıran kişilerin hizmetleri ölçülemeyen, 
hesaplanamayan, biriktirilerneyen cinstendir. Tıp
kı makine yapan fabrika gibi, insan kafasına bir
takım bilim ve birtakım makineler üreten cinsten 
hizmet görürler. Böylesine hizmeti gören insanla
rın, bir profesörün aylık net ücreti 6 200 lira 6 300 
lira 6 400 liradır. 

Türkiye'deki kamu kesimini incelediğimiz za
man (işçilerden örnek vermeyeceğim, kamu 'kesimin
den örnek arz edeceğim, incelediğim bir örnektir); 
Türk Havayolları, Petro - Kimya, Denizcilik Ban
kasında çalışanların, ortalama aylık ücretleri, bir 
makine yapan fabrika gibi, insan kafasına bilim 
üreten, insan denilen kişiyi yetiştiren mühendislerin 
aldığı ücretin üzerinde para almaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Parlamanterlerin de yasalar yönünden alması 

gereken gösterge üstü bir rakam vardır. Kuşkusuz 
parlamenter, seçim ve oy baskı gruplarının etkisi 
altında kalır ve buna saygılı davranır; ama üniversi
telerdeki öğretim üyelerini bu eşitsizlikten kurtar
mak gerekir. Bu nedenle ben, şimdi okuyacağım 
önergemi Başkanlığa arz edeceğim ve bu önergenin 
getireceği yükümlülükleri de sizlere takdim edece
ğim. 

4 ncü maddenin şu şekilde değiştirilmesini rica 
ediyorum: «Kanun Gösterge Tablosu» başlığını ta
şıyan 7 nci maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:. 

«Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini almış asistanlara ve öğretim görevlileri

ne 50, doçentlere 100, profesörlere 200 gösterge üstü 
uygulanır.» 

Benim ilâvem şurası: «Bu gösterge üstü, asistan
lar ve öğretim görevlilerinde her 3 yılda bir 50 artı
rılır. Tavan 200'dür.» 

Yine ilâvemi arz ediyorum; «Doçentlerde her 
3 yılda 75 artırılır, tavan 300'dür, profesörlerde her 
3 yılda 100 artırılır, tavan 600'dür.» 

Maddenin öbür tarafı aynen devam ediyor «Üni
versitelerin çeşitü nedenlerle normal öğretim dü
zenlerinin bozulması ve öğretimin fiilen yapılma
ması halinde, üçüncü fıkradaki ödemeler, müesse
selerin öğretime kapalı kaldıkları süreler için ya
pılmaz» 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyonda bütün partilerin üyeleri bu konuyu 

olumlu karşıladılar. Birtakım pratik sakıncalar çık
mıştı. O pratik sakıncaları, bu önergemle düzeltmiş 
bulunuyorum. Zamanladım; tıpkı askeri erdeki gibi, 
zamana göre ayarladım. Gerek Emekli Sandığı yö
nünden, gerekse bütçeye getireceği yük yönünden 
oldukça ılımlı bir düzeye getiriim;ştir. Şimdi duru
mu rakamlarla arz etmek isterini; sayın senatörlerin 
bilgi edinebilmeleri için. 

Bu durumdaki asistan, doçent ve profesörlere 
9 yıl sonraki; yani en tavan rakamı verdiğimiz za
man bütçe neyi yükleniyor? Bizim aldığımız ra
kamlara göre, 2 300 profesör vardır. Buna 600 raka
mı uygulandığı zaman, birinci kez 200 rakamı uy
gulanacak, 3 sene sonra bir 100. 3 sene sonra bir 
100-, 3 sene sonra bir 100; yani 9 yıl sonra 600 raka
mını uyguladığımız zaman, 12 ile çarpıp, 7 katsayı
sı ile çarparsak; 115 milyon 920 bin lira eder. 

Bütçe Komisyonunda ilgililer 3 200 doçent ol
duğunu söylemişlerdi. Yine 300 tavan ile çarptığı
mız, (ki, bunlar şimdi verilecek paralar değil) 12 ay, 
7 ile çarptığımız zaman 80 milyon 640 bin TL/sı 
eder. 

6 000 asistan var, 200 gösterge, yine tavanı koy
duğumuz zaman yılda 100 milyon 800 bin lira edi
yor. Toplam; 279 milyon 360 bin TL.eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlk yıl; yani, 3 yıl uygulanacak olan rakam ise, 

profesörlerde 36 milyon 640 bin, doçentlerde 26 mil
yon 880 bin, asistanlarda 25 milyon 200 bin. Top
lam; 90 milyon 720 bin TL.'dir ki, bu rakam eğer 
lütfedilip verildiği takdirde, sayın profesörlerden, 
bilim adamlarından, kendilerinin dışarıya gözleri
ni götürmemelerini, bilim yapmalarını sağlayacak 
olanağı da sağlamış olacağız. 
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Ayrıca bir gün, kanunen benim içtihadıma göre 
parlamenterlerin alması söz konusu olan rakamı, 
hizmet özellikleri, başka memur tipinde olmayan, 
yukarıda matematiksel tarife soktuğum bilim adam
larının da belli bir gelir düzeyine; enflasyonu izle
yebilecek belli bir gelir düzeyine getirilmesi sağla
nacaktır. 

Bu fırsat Yüce Senatonun eline geçmiştir. Nasıl 
olsa bir gün bu yapılacaktır ve Bütçe Plan Komis
yonunda da hiçbir üye karşı çıkmadığına göre, sade
ce bu kanunun geriye gidip. Meclisten reddedil
mesi söz konusu olmuştu. Oysa 10 gün, 15 gün, 20 
gün gecikmenin üniversiteye bir zarar getirmeyece
ğini; ama arkadaşlarımın burada dile getirdikleri gibi, 
üniversiteden yana olduklarını söyleyen arkadaş
larımın, Büyük Millet Meclisinin öteki kanadına da 
yapacakları etkiyle bu yasanın kolayca çıkacağını 
ve b^nim ölçülerime göre, (Belki dışarıda mesleğini 
icra eden bilim adamlarının olanakları daha fazla 
olabilir; belki tıp kesiminde olanların, Anadolu'da
ki üniversitelerden ek ödenek almak suretiyle üc
retleri fazla olabilir) tüm bilim adamlarını kapsa
yan bu rakam; bize söyledikleri rakamlara göre 
bir profesör 6 000 lira almaktadır. Ben başka ke
simdeki memurların aldığı rakamları burada bir 
karşılaştırma yaparak söylemek istemiyorum; ama 
kamu kesiminden ortalamalar verdim. Lütfeder, 
eğer bu önergeye 'iltifat gösterirseniz, olumlu bir so
nuç alınacağına kaniim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, söz istiyor mu
sunuz efendim?.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Hayır 
Sayın Başkan, önergem okunsun kâfi. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
İki önerge var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
570 Sıra Sayısında kayıtlı 1765 sayılı Yasayı de

ğiştiren tasarının çerçeve 4 ncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan «Kanun» kelimesinin, gramatik 
düzeni sağlamak üzere, «Kanunun» olarak değişti
rilmesini öneririm. 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/413 sayılı Yasanın 4 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
yorum. 

Saygılar. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Madde 4. — Kanun, «Gösterge Tablosu» başlığı
nı taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini almış asistanlara ve öğretim görevlilerine 
50, doçentlere 100, profesörlere 200 gösterge üstü uy
gulanır. 

Bu gösterge üstü, asitanlar ve öğretim görevli
lerine her 3 yılda bir 50 artırılır, tavan 200'dür. Do-
çentlerede her 3 yılda 75 artırılır, tavan 300?dür. Pro
fesörlerde her 3 yılda 100 artırılır, tavan 600'dür. 

Üniversitelerin çeşitli nedenlerle normal öğre
tim düzenlerinin bozulması ve öğretimin fiilen ya
pılamaması halinde, 3 ncü fıkradaki ödemeler 
müesseselerin _öğretime kapalı kaldıkları süreler 
için yapılmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde «Kanun» diye başlı
yor; Sayın Uğur Alacakaptan «Kanunun» olarak 
değiştirilmesini teklif ediyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan katılıyoruz efendim. Çünkü, Millet Meclisi met
ninde de zaten «Kanunun gösterge tablosudur». Bu
rada da «Kanun» diyor. Biz katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani böylece değiştirilecektir. 

" BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet efen
dim. Zaten maddî hata olduğu anlaşılıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Maddî hata olduğu anlaşılıyor, ayrı 
bir işlem görmüyor. Maddî hata olarak tashih edile
cektir. 

Sayın Babüroğlu'nun önergesini -okuttum. Lehin
de ve aleyhinde konuşacak sayın üye var mı?.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Aleyhin
de konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 
Bu önerge birbirinden ayrı 2 hususa değiniyor. 

Biri, öğretim üyelerine ve yardımcıîarıyle öğretim 
görevlilerine tanınan gösterge üstünün oynak bir 
merdiven halini alması; 

İkincisi de, bu gösterge üstü rakamların bazı 
hallerde uygulanmaması nedeni. 

Şimdi gösterge üstünü az görebiliriz. 50, 100 ol
sun; 100, 200 olsun; 200, 400 olsun diyebiliriz. Bu
na bir itirazım olmaz; ama bu gösterge üstü Perso
nel Yasası ile tespit edilen ve her sene katsayı değiş
mesi yüzünden zaten hayat pahalılığına göre yeni
den bir düzenlemeye tabi olacak anamaaşlarla bir
likte değişecektir. Doiayısiyle burada bir Eşel - Mo-
bii getirmeye gerek yoktur; ama 50'yi az buluyo
rum, 100 olsun diyebilirsiniz. 50 olsun 3 senede biı 
25 ekleyelim; 100 olsun 3 senede bir 50 ekleyelim: 
200 olsun 3 senede bir 100 ekleyelim ve '.abanı da şu 
olsun demek, sanırım listemi bozar. 

Benim asıl karşısında olduğum husus, Millet 
Meclisinden geçen metinde c a n ve Senato Komis
yonunda.-da çıkarılmış bulunan b:r fıkranın yeni
den eklenmek istenmesi. O da, «Üniversitelerin çe
şitli \ t- tenlerle n rmal öğretim düzenlerinin bo
zulması ve öğretimin fiilen yapılamaması halin
de 3 ncü fıkradaki ödemeler müesseselerin i ğreti 
m : kapalı kaldıkları süre içinde yapılmaz.» 

Bu, sanırım sayın Komisyon sözcüsünün demin 
söylediği husustur, Üniversite öğretim üyes: ol
mak, üniversite yöneticisi olmak haysiyetiyle bağ
daşmaz bir hükümdür. Gerçekten, komisyonlarımız
da çıkarılması da son derece isabetli olmuştur. Hiç
bir kusuru olmayan kişilere, olaylarla herhangi bir 
ilişkisi olmayan kişilçre; bu olayların sorumluluğu
nu yüle-tmek, bu olayların gerektirdiği müeyyide
leri uygulamak sonucunu doğurur" böyle bir fıkra. 
Doiayısiyle zannederim hukuk idesi ile müeyyide 
idesi ile bağdaşmayan bir sonuç doğurur; demok
ratik de olmaz, hakkaniyete tamamen aykırı düşer. 
Doiayısiyle bu önergenin karşısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Lehinde?.. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, yerimden bir hususu 
açıklayabilir miyim; yanlış bir anlaşılma oldu. 

BAŞKAN — Efendim, siz açıklayarak verdiniz 
önergenizi. Yerinizden buyurun, dinleyelim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Efendim, önergemin son kısmının 
çıkarılmasına ben de razı olurum. Yalnız, ben Eşel 
- Mobil sistemini bununla getirmek istemedim. Yine 
7 katsayısı, 8 katsayısı, 10 kastayısı işleyecektir. Gös
terge üstü rakamlar tıpkı Askerî Personelde olduğu 
gibi, kıdeme göre kademe alacaktır. 

Sayın senatörlere duyuruyorum. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Aley

hinde konuşabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Aleyhinde görüşüldü. 
Komisyon katılıyor mu efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, mevzubahis olan Sayın Babüroğlu'nun önerge
sidir değil mi efendim?... 

BAŞKAN — Evet efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz efendim. Biz, burada bir eşitlik getirmek isti
yoruz. Devlet memurlarının hiçbirinde 600'lük gös
terge yoktur. Binaenaleyh, ileride 600'îük gösterge
ye uyulup denge gelince, zaten hepsi halledilecek
tir. Onun için bu Kanunun çerçevesi içerisinde ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Elimdeki belgeye göre (Henüz oku
madım) Sayın Ethem Kırmacıoğîu, Sayın Bakanı 
temsil ediyor. 

Hükümet katılıyor mu?... 
YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ET

HEM K1RMAC lOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Şimdi, Sayın Babüroğlu'nun önergesini oylarını

za sunuyorum. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) «Üniversitelerin çeşilii kısımları» 
cümlesini çıkarmak kayd'iyle... 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Önergeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Kanunun, «Görevlendirme» başlığı

nı taşıyan 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Yurt içi görevlendirme ödemeleri : 
Madde 13. — Yurt içinde bir görevin ifası için 

görevlendirilip süreli veya geçici olarak aslî görev 
yelinden ayrılan üniversite öğretim üye ve yardmv 

440 — 
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cılarma gerçek yol giderleri ve günlerin her biri 
için Harcırah Kanunu uyarınca gündelikleri ödenir. 

Ödeme, üniversite hesabına görevlendirilenlere 
üniversitelerce, başka kurum hesabına görevlendi
rilenlere ilgili kurumca yapılır. 

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

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

Madde 6. — Kanunun, «Öğretim yükü ve Ek 
Ders Ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü maddesi, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti : 
Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite içinde bir 

öğretim üyesinin öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ve yö
nettiği tez miktarı, dikkate alınarak ve yönetim hiz
meti de gözönünde bulundurularak; Üniversitelerarası 
Kurulca hazırlanacak tüzük i!e tayın olunur 

Öğretim yükünü bağlı bulunduğu kurumda dol
durmayan öğretim üyeleri, aynı üniversitedeki diğer 
öğretim kurumlarında öğretim yükünü dolduruncaya 
kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdur
lar. 

Öğretim üye ve yardımcılarına, bağlı bulundukla
rı öğretim kurumunun dışındaki ek ders, seminer ve 
uygulamalar için, o kurum bütçesinden aşağıdaki 
göstergeler üzerinden ek ders ücreti, ödenir. 

Unvanı Ders görevi göstergesi 

Profesör 14 
Doçent 11 
Öğretmen görevlisi 8 
Asistan ve Okutma^ 7 
Araştırma görevlisi, Çevirici ve Uzman 6 

Bu göstergeler, Devlet Memurları Kanununa gö
re tespit olunan kat sayı ile çarpılarak ek ders saat 
ücreti, hesaplanır, ve bütçe kanunlarında belirtilen 
esaslar dahilinde ödenir. 

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

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bir soru 
sorabilir miyim?... 

BAŞKAN — Mümkün, buyurun efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 

cetvel üzerinde şu hüküm var: «Öğretim üye ve 
yardımcılarına, bağlı bulundukları öğretim kurumu
nun dışmdaki ek ders, seminer ve uygulamalar için, 

o kurum bütçesinden aşağıdaki göstergeler- üzerin
den ek ders ücreti ödenir.» 

Buradaki ek ders, seminer ve uygulamalar, bir ön
ceki fıkrada belirtilen öğretim yükünü taşan uygula
malar, prensipler ve seminerler midir?.. Sayın Ko
misyondan bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet, sa
yın üyenin sormuş olduğu kapsamı taşıyor efendim. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen var mı efen
dim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, şurada bir virgül fazlalığı' var gibime geliyor. 
Son fıkra, «Bu göstergeler, Devlet Memurları Kanu
nuna göre tespit olunan katsayı ile çarpılarak ek ders 
saat ücreti (virgül konmuş hiç lüzumu yok) hesapla
nır...» Bu bir maddî hatadır. «İki virgül» var sesleri) 

BAŞKAN — ikinci virgül de fazla olmuyor mu; 
:ve» geldikten sonra? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet, «ve» 
var, o da fazladır. 

BAŞKAN — Bunları tashih mi etmiş oluyorsu
nuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet eren
dim, tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Böylece bu tashih şekli ile oylaya
cağım; bir matbaa hatası olarak. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir sualim de benim olacak. 

BAŞKAN — Efendim, yeni metin komisyonun 
izah ettiği gibi her iki virgülü de ihtiva etmeyecek. 
Esasen değiştirilmiş olduğu ve Meclise iade edilece
ği için bir mesele teşkil etmez. Bu virgül değişikliği 
şekli ile oylarınıza sunacağım. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, bu tabloda araştırma görevlisi ve bir de çeviri
cilere ders görevi göstergesi uygulanıyor. Bu çeviri
ciler de ders veriyorlar mı acaba?... 

BAŞKAN — Soru anlaşılmadı mı efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Anlaşıldı 
Sayın Başkan. 

Çevirici ders vermiyor; ama nadir ahvâlde çeviri
cinin de ders verdiği olabilir, gayet tabiî efendim. 
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MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
benim de bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, ikin

ci fıkranın ikinci satırında, «aynı üniversitedeki diğer 
öğretim kurumlarında...» deniyor. Yani mesai yapma 
mecburiyeti doğuyor. 

Şimdi bu durumda bir üniversitenin diğer kurum
ları, fakülteleri diğer illerde olabiliyor ve uygulamada, 
halk arasında «uçan profesör» diye adlandırılan pro
fesörlerin seyahatlerinde bir suiistimale fırsat verilir 
mi verilmez mi? Bu konu atamalarla, kadronun bağ-
IJ! bulunduğu üniversite ile uçan profesör dedikodu
larını daha yaygınlaştıracak mı, yaygınlaştırmayacak 
mı? Trabzon'a uçarak ders verip gelecek. Burada ders 
ücreti önemli değil. Önemli olan yaptığı masraflardır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, böyle bir konu nazarî olarak mümkün değil. 
Çünkü, Bütçe Kanununda mevzubahis olan bir hu
susu burada bir gösterge tablosuna bağlamışlar ve 
Bütçe Kanununda verilmiş olan rakamlara tevem 
birtakım rakamlar elde etmişler. Ama, bunu suiisti
mal eden profesör bulunmaz mı, yahut öğretim gö
revlisi bulunmaz mı? Bulunur; o da suç işlemiş olur, 
ama bu hükmün içeresine girmez. Onun için sayın 
üyenin endişesini getirecek bir kanunî akım değildir 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Kanunun, «Kuruluş ve gelişme güç
lüğü ödeneği» başlığını taşıyan 15 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir; 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği: 
Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük 

olan üniversite veya kuruluşların kadrolarında veya 
kadroları ile geçici olarak görev yapan öğretim üye 
ve yardımcılarına «Kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği» bu kuruluşların tıp fakültelerinde en az iki yıl 
devamlı görev alan öğretim üye ve yardımcılarına 
hastane ve enstitü hizmetleri için ayrıca «hizmet öde
neği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek kuruluş ve gelişme güç
lüğü ve hizmet ödeneği her yıl, üniversitelerarası ku
rulun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre 
tespit edeceği, miktarlar gözönünde bulundurulmak 
suretiyle bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğünün süresi, kuruluş ve 
gelişmesinde güçlük olan üinversite veya kuruluşların, 
bu yasanın yayım tarihinden önce kurulmuş olanla
rının, yasanın yayımı tarihinden itibaren geçen beş 
yıl, daha sonra kurulanların kuruluşundan itibaren 
geçen on yıldan fazla olamaz. Ancak bu süre, ilgili 
kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile uzatı
labilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Sa
yın Babüroğlu, buyurun efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Daha ziyade bu maddeyi uygulayacak muhasebe
cilerin tutanakları; gerektiği zaman tutanaklara baş
vurarak değerlendirmeleri için bazı hususları açıkla
mak işitiyorum ve bunlar arasında da takıldığım bazı 
noktaları Yüce Senatoya arz etmek: için huzurunuz
dayım. 

İş güçlüğü, iş riski ve temtinindeki güçlük zammı 
dışarıda aynı zamanda iş yapanlar için % 40 ola
rak verilmektedir. Madde izlendiği zaman dışarda 
iş yapmayan, üniversitesine bağlı olan kimselere de 
•c/c 40 verilmektedir. Bu dışarda iş yapmayanlara % 40, 
muhasebe yönünden ise, içerde bütün mesaisini 
üniversiteye yahut bilim ocağına hasretmiş olan
lara c/c 80 verileceği anlamına gelmektedir. Gerçi ge-
fekçede buna yer verildi; ama, bir kez de tutanaklara 
t>en geçirmek istedim. 

Bunun dışında önemli bir konu bu madde ile 
ortaya gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hekimler dışarda kendi yasalarına göre serbest 

iş yapabilmektedirler, am bu üniversiteler yasası ol
ması nedeniyle hukukçu, ekonomist, muhasebeci, is
tatistikçi gibi Mlim dalında görev yapan kişiler de, 
tam mesaisi bittikten sonra bu maddeye göre dı
şarda serbest iş yapabileceklerdir. Dışarda serbest iş 
yapma durumu bu madde ile açıldığı zaman, başka 
yasalarla (Üniversiteler Yasasına tabidir bu personel) 
aynı meslek mensuplarına; örneğin Devlet kesiminde 
çalışan mühendisler dışarda çalışamadıkları- halde, bu 
kesimde hizmet görenler dışarda çalışacak gibi bir du
ruma girecektir. 

Şimdi dışarda görev yapılmasının; dışarda bilim 
adamının görev yapmasının ıstırabını çekegelmiş bir 
arkadaşınızım, ama buna rağmen birinci fıkradaki 
% 40. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Galfba 
yanlış bir maddeyi görüşüyoruz. 
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SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Afedersiniz. tş güçlüğü değil mi?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi görüşüyoruz. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Çok 

affedersiniz. 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?. 

Buyurun Sayın Lûtfi Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Burada metindeki bir virgül hatası ile (ki, düzel
tilirse mana daha iyi anlaşılacak) esasında bir yan
lışlık var. Madde 15'te der ki, «Kuruluş ve gelişme
sinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların kad
rolarında veya kadroları ile geçici olarak görev ya
pan öğretim üyeleri ve yardımcılarına, kuruluş v« ge
lişme güçlüğü ödeneği (virgül; yani hepsine verilecek) 
bu kuruluşların tıp fakültelerinde en az iki yıl devamlı 
görev alan öğretim üyeleri ve yardımcılarına has
tane ve enstitü hizmetler için ayrıca hizmet ödeneği 
verillir.» 

Burada neden iki yıl geçtikten sonra veriyoruz? 
Bu bence çok sakıncalı. Bunun manası şu: Anado-

" lu'da veya herhangi bir yerde açılan tıp fakültesindeki 
öğretim üyesi tıp hocasına; size iki yıl müddetle öde
nek vermeyeceğiz, mutlaka gidip dışarda muayenehane 
açın ve bir daha üniversiteye -dönemez olun, demek
tir. Dışarda iki yıl muayenehane açıp, açığını kapat
tıktan sonra bir kimsenin muayenehanesini kapatması 
mümkün değildir. 

Evet, arkadaşım biraz evvel belirtti, tıp fakültesi 
hocalarım belki dışarda birtakım kazanma imkânları 
vardır, bu doğrudur, ama başkaları için de bu müm
kündür. Biz hedef olarak Full - Time'e doğru itme
ye çalışıyoruz bütün üniversite mensuplarını. Bunun 
için bir önerge vereceğim. Buradaki, «bu kuruluş
ların tıp fakültelerinde en az iki yıl...» ibares'indeki 
«iki yıl» tabirinin kaldırılmasında fayda vardır. 

İkincisi; yüne aşağıda son fıkrada şöyle bir şey 
var: «Kuruluş ve gelişme güçlüğünün süresi, kuruluş 
ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluş
ların, bu yasanın yayım tarihinden önce kurulmuş 
olanlarının, yasanın yayımı tarihinden itibaren geçen 
beş yıl, daha sonra kurulanların kuruluşundan itibaren 
geçen on yıldan fazla olamaz. Ancak bu süre, ilgili 
kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıl 
uzatılabilir.» 

Bu kanun çıkmadan bir ay evvel Anadoluda açıl
mış fakülteler var. Bu kanun yürürlüğe girdikten bir 
ay sonra da açılacak fakülteler var. İki ay zaman 
farkı içerisinde açılacak iki fakülteden birisine on di
ğerine 5 yıllık bir gelişme hakkı tanıyacağız.. Bu da 
çok sakıncalı gftbi geldi bana. Buradaki büyük far
kın da giderilmesi gerekir. 

O bakımdan, bunun için de bir önerge verece
ğim. İltifatınızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Yok. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hükümet metninde son cümlede «Ancak 
bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili kuru
luşun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıl 
uzatılır». Deniliyor. Her iki Komisyonumuz, «Bir de
faya mahsus olmak üzerem kaydını kaldırmak suretiy
le devamlı olarak bu sürenin uzatılması imkânını ge
tirmiş oluyorlar. Acaba bu yolun açılmış olması, bu 
üniversitelerimizi kurulmak ve gelişmek durumun
dan hiç çıkartmamak gibi bir imkânı da elde ötmek 
veya vermek manâsına gelmiyor mu?. Komisyon bu 
konuda ne düşünüyor, öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüce. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, maddenin son fıkrası, dikkat edilecek olursa 
Meclis metninde başka türlüdür. Komisyonumuz, bu 
üniversitelerin, yani kuruluş ve gelişme güçlüğü içinde 
olan üniversitelerin kuruluş ve gelişme güçlükleri de
vam ettiği halde, bu Kanunun 15 nci maddesinin son 
fıkrası gereğince, daha kısır halde iken kesilmemeleri 
için onlara imkân bahsetmiştir. Yani kuruluş ve geliş
me güçlüğünü devam ettirmeleri arzusu değil, kuruluş 
ve gelişme güçlükleri devam ederse, o güçlükler içeri
sinde çırjınmasınlar diye imkânlar bahsetmiştir. Böyle 
bir kasıt yoktur. Eğer bu işin zapta geçmiş olması 
Sayın Hüsamettin Çelebi'yl tatmin ediyorsa, bu su
retle bütün efkârı umumiye de böyle anlamış ola
caktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sayın üye? 

Yok. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bir 

önerge veriyorum. 
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HÜSAMETTİN. ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Ben de bir önerge veriyorum Sayın Başkan. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kanım, Sayın Lütfi Bilgen'in'ki soru muydu efen-
d!im?. Çünkü bendeniz cevap vermemliş oldum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge. Şimdi oku
yacağım. 

Maddeyle ilgili iki önerge geldi. Sayın Çelebi'nin 
önergesinde, «15 nci madde metni olarak Hükümet 
ve ilk komisyon metninin oylanmasını arz ve teklif 
ediyorum.* deniliyor. 

Sayın Çelebi, Millet Meclisi metnini mi diyor
sunuz?... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonununun kabul ettiği metnin ka
bulünü istiyorum. 

BAŞKAN — Lûtfi Bilgen önergesinde, «Madde 
15'te, birinci fıkradaki beşinci satırdaki (... en az iki 
yıl devamh) Jbaresin'in çıkarılmasını, son fıkrada, her 
fakültenin kuruluşundan itibaren 15 yıl gelişme fır
satı vereceik şekilde metinde değişliklik yapılmasına 
komisyonun yetkili kılınmasını», diyor. 

Şimdi önce, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve 
Kültür Komisyonunca kabul edilen metni teklif et
tiği içîn, Sayın Çelebi'nin teklifini muameleye koyu
yorum. 

Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 
üye?... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Konu herhalde iyice aydınlığa kavuşmadı. Sorun, 

üniversitelerin ve üniversite öğretim üyelerinin gö
revlerindeki engelleri artırma d!eğil, azaltma, niteliğe 
kavuşturma, işlerliği getirme bakımından bu şekilde 
düşünülmüştür. 

Bu konu, komisyonda uzun uzun tartışıldı. Kuru
luş ve gelişme güçlükleri süresi, kuruluş ve gelişme
lerinde büyük güçlükle karşılaşan üniversitelerimiz
de öğretim görevlileri bulma olanakları çok zor, çok 
güç. Bunun en büyük sıkıntısını Trabzon Teknik 
Üniversitesi, Erzurum ve yeni yeni Doğuda kurulan 
üniversiteler çekmektedir. 

Şimdi, bu kuruluş ve gelişme güçlükleri içerisinde 
kıvranan bu üniversitelere öğretim üyeleri kazandı

rabilmek için bunlara tatmin edici imkân ve olanak
lar tanınıyor. Fakat bu süreler kısa bir zaman içeri
sinde giderilir, arada denge kurulursa, tabiatıyla bu 
durum ortadan kalkacak. Ama görülmektedir ki, 
1 5 - 2 0 yıl mazisi olan bu üniversiteler hâlâ bu güç
lüklerden kurtulamamışlardır ve hâlâ etkin, ehliyetli 
öğretim üyeleri bulamamışlardır, bulamamaktadırlar. 
Onun için, bu maddeyi mantığa da uygun en iyi bir 
şekle getirdik. Bu değiştirilmiş şekli aslında,, bunun 
ayrıcalıklarını ortadan kaldıracak ortama geldiğinde 
zaten o kuruluş teklif etmez ve etse de Hükümet ka
bul etmez. 

Şimdi, 1 5 - 1 7 senedir, meselâ Trabzon Teknik 
Üniversitesi hâlâ öğretim üyesini istediği şekilde bu
lamıyor, güçlük ve sıkıntılar içerisinde kıvranıyor. 
Soruyorum size; mevcut Millet Meclisinin metnini 
kabul edersek bunlara ne hak tanıyoruz?... Eski ku
ruluş olduğu için beş yıl, şu anda kurulursa on yıl. 
Beş yıl içerisinde de bu sıkıntılar giderilmediği tak
dirde, sanki işlerliği Ankara, İstanbul, İzmir üni
versitelerinin seviyesine gelmiş gibi aradaki farklar 
kaldırıldı mı, oraya kolay kolay öğretim üyesi bu
lamazsınız, bu imkânları getiremezsiniz. Ama bu 
madde bu haliyle kabul edildiği takdirde; biz yanıl
mış olalım da, hakikaten bu ayrıcalıklar tamamen 
ortadan kalkacak bir olgunluk seviyesine gelecek. 
E... o zaman da zaten kendiliğinden Hükümete böyle 
bir teklif gelmez ve Hükümet de bunu akbul etmiş 
olmaz. Onun için bütün bunlar dikkate alınarak de
ğişiklik itinalı bir şekilde şöyle yapıldı: «Ancak bu 
süre, ilgili kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile uzatılabilir.» Mutlaka uzatılır manası da 
yok. O halde, bir supleks kazandırılmak suretiyle; 
eğer bu Kuruluş güçlükleri giderilmemişse, o imkân
sızlıklar içerisinde bu supleksten yararlandırılarak 
kurumların güçlükleri giderilmiş olacaktır. Şayet 
Millet Meclisinin metni kabul edilirse ne olacak?. 
Aradan oeş sene geçti; alalım Erzurum Üniversitesi
ni, Diyarbakır Üniversitesini; kuruluş güçlükleri ala
bildiğine aynı ağır şartlarla yaşıyorsa, o zaman değil 
Hükümet, hiçbir kimse bir çare bulamayacak. Ne" 
yapılacak?... Belki yeni bir kanun çıkarılacak, buna 
yeniden bir hak tanınacak. Bunu bu çıkmazlara sok-
maktansa, bu şekilde getirmek suretiyle ve yine de 
tamamen mevcut objektif şartların değerlendirilme
siyle işlerlik kazanmasında çok fayda olduğu kanaa
tindeyim. Onun için Bütçe ve Plan Komisyonunun 
metni, öne sürüldüğü gibi, geriye götürmüş değil, 
çok yönlü düşünmeyi ve gelişmeyi engellemeyecek, 

_ 444 — 



C. Senatosu B : 55 14 . 4 . 1976 O : 1 

teşvik, edecek bir mahiyettedir. Bu şekilde kabulünü 
saygılarımla talep ederim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz iste
yen?... 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bu konuşma üzerine izin verirseniz bir iki 
cümle söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz açıkladınız zannediyorum. Bu
yurun. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir dışında ilk de
fa üniversite kurulan bir ilimizin, o üniversitelerin 
sorunlarıyle uğraşan bir senatörünü dinledik. Gö
rünüşte kendilerine hak vermemek mümkün değil; 
ama bana öyle geliyor ki, maddede, kurulması ve 
gelişmesi öngörülen hususun üniversite olduğu ger
çeğim ihmal eden bir beyan kullanıyorlar. Profesör
ler gelirse, profesörler giderse... Meselemiz, bir üni-
versit yaratmaktır. Bir üniversite yaratmak, sadece 
profesörden ibaret değildir. Profesörler gelip ders 
vermezlerse?... Profesörler İstanbul'da, Ankara'da 
oturmaya memur mahkûm değiller. Tabiî, vatanı
mızın her yerine olduğu gibi oraya da gideceklerdir. Fa
kat benim asıl endişem şudur: Bu üniversitelerin; bu 
madde bu şekliyle çıkarsa, kuruluşları ve gelişme sü
releri bitmeyecektir. Çünkü sayın senatörler, ben dik
kat etmişimdir, kanunlarımızın takdire bıraktığı hiçbir 
konu objektif ölçülerle, takdirle kullanılmamakta
dır. uygulamada. Eğer yüz ile bin arasında demiş 
isek, uygulama hep bine doğru gitmiştir; hayat şart
ları ucuzlasa bile, ortam lehte değişse bile, yan et
kilerle hep bine doğru gittiği intibaı yaratılmak is
tenmiştir. Bir üniversite ne zaman gelişmiş, ne zaman 
tamamlanmış olur? Efendim, kimya fakültesinde bir 
laboratuvır var, ama falan aracı gelmediği için ge
lişmemiş üniversite sayılabilir, bugün gelişmiş teknik 
ortamda ve devamlı olarak Hükümetin önüne de bu 
üniversite gelişme halindedir, bu üniversite kuruluş 
halindedir, bu imkânı öğretim üyelerine veriniz, diye 
gelinebilir. Açıkçası şudur; Parlamentonun böyle mü
lâhazalarla, «Aman bu kapıyı açık bırakalım.», de
diği bir meselede 24 kişilik daha mütecanis ve daha 
disiplinli bir kurul olan Bakanlar Kurulunun, üni
versiteden herhangi bir teklif gelir de uzatalım bu
nu, dediği arada, hayır; şartlar öyle değildir; uzatmı
yorum, diyebileceği ihtimalini çok varit görmüyorum. 
Bu işi kesin sonuca; süre yirmi yıl olabilir, ama yir
mi yıl, on yfl olabilir, ama on yıl olarak Parlamen
to bağlamalıdır. 

Düşüncem budur, saygılar sunarım-
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve komisyon 

katılıyor mu efendim?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, kürsüden arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun., 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Meseleye, Sayın Hüsamettin Çelebi'nin yaklaşı-
mıyle de gelmek mümkün. Muhterem arkadaşları
mız, bu konunun suiistimal edilmesinden korkuyor
lar. Kurmuş ve gelişme güçlüğü ödeneği almak çaba
sına düşen çevreler ,üniversitenin gelişmesini azamî 
derecede uzakabilirler endişesindeler. 

Yalnız, konuya, bu yaklaşımın dışında yaklaşım
la da gelmek mümkün. Türkiye'nin bir realitesi ki; 
Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara illerinden başka 
illerinde açılmış olan üniversiteleri istenilen süreler 
içerisinde gelişmemişlerdir. Nitekim, bu maddenin ge
tirilmesinin nedeni de bu realitenin icabı, ayrıca bir 
tazminat maddesini getirmektir. O halde, realite bu 
olduğuna göre, bir üniversitenin gelişmesinin sade
ce öğretim görevlisi bulmak olmadığı da bir hakikat 
olmasına rağmen, meselâ bir uçak meydanının bu
lunmaması dahi üniversitenin gelişmesine mani un
surlardan biridir. Bir kimya laboratuvarının bulun
maması dahi, üniversitenin gelişmesine mani unsur
lardan biridir. Ama eşhası bir tarafa bırakırsanız, en 
mükemmel eşyayı getirip bezersiniz üniversiteyi, in
san unsurundan mahrumsa, o eşyanın hiçbir kıyme
ti kalmayacaktır. Binaenaleyh, Türkiye'nin realite
lerine uygun; düşününüz ki, Türkiye'de memur sı
nıfına iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük gibi 
birtakım yan ödeme unsurları vermişsiniz. Buna ne 
lüzum var?... Bazı ahvalde lüzum var da onun için 
konmuş. Birtakım insanları temin edemiyorsunuz, bu 
insanların teminindeki güçlüğü yenebilmek için ona 
bir prim veriyorsunuz. Bunun dışında düşününüz ki, 
üniversitelerde gelişme zammı veriliyor. Niye?... Tür
kiye'nin realitesi bu da, onun için. O halde Türki
ye'de realite bu olduğuna göre, bir zorlamanın içe
risinde netice istihsal etmemiz mümkün olmayacak
tır. Yani biran için düşünelim ki, bu üniversiteleri
mizi idare eden kişiler kendilerine verilmiş, olan iş 
riski, teminindeki güçlük ve iş. zorluğu zamlarından 
gayri bir gelişme zammı da aldıkları için, bu zam
dan kurtulmamak gayesiyle işi yokuşa sürmekteler; 
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ama bunun tersini düşününüz; gelişmemiş bir üni
versiteye gelişmiş gibi bir muamele yaptığınız tak
dirde ne olacak?... Aynı kötü akıbetle, insan unsu
rundan; Türkiye'nin realitesi bu olduğu için, mahrum 
olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olmayacak 
mıyız? 

Binaenaleyh, böyle bir gelişmiş olmamayı itmek, 
onun mürevVici olmak gibi bir kastın, bu
lunmadığını tekrarlıyorum ve bu kastın, yani getirmiş 
olduğumuz süreleri ihtiva eden fıkranın gelişmemiş 
ürtiversiteisrin şu imkândan mahrum edilerek kav
ruk halde kalmalarına mani olacak ve bir akordeon 
gibi daralıp genişleyen bir imkân sağlayacak bu for
mülün, Türkiye realitelerine uygun olduğundan do
layı, Yüksek Heyetinizden kabulünü istirham ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin kabul edil
mesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... (Anlaşılmadı sesleri) Anlata
yım efendim. Sayın Çeldbi'nin, biraz evvel okuttu
ğum ve üzerinde, lehinde, aleyhimde görüşülen, ko
misyonun da ayrıca izahat verdiği önerge ki, Millet 
Meclisi metninin kabul edilmesini teklif ediyor. Ko
misyon, Hükümet katılmıyor; bu teklifi oylarınıza 
sunuyorum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Önerge 
sahibi olarak üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim önerge sahibi siz değilsi
niz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Ondan 
sonra vermiş olduğumuz beş kişilik, Sayın Çelebi'nin 
önergesiyle ilgili. Ortalama bir yol; o bakımdan. 

BAŞKAN — Efendim, o ayrı. Şimdi sizin verdiği
niz metinler üzerinde; görüştüğümüz kendi komisyo
numuzun metniyle ilgili. Bu metsin tamamen ortadan 
kalkarsa, sizin değişiklik yapmanıza lüzum kalır mı? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Karma 
•bir durum var bizde. 

BAŞKAN — Evet efendim; kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi, Sayın Lûtfi Bilgen iki tane önerge ver
miş. Bunu tevhit etmesini çok isterdik; yazı da çok 
okunaksız. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, biraz 
evvel yazdığım önergede son fıkra ile 15 yıl için 
komisyona yetiki veriniz demiştim; ama şimdi bu fır
satı buldum. Son teklifle bu şekilde birleştirirseniz 
tek önerge olur efendim. 

f BAŞKAN — Size göndereyim efendim, siz de> 
ğiştiiriniz. Yani çizilecek yerini siz çiziniz. 

I Henüz okunmamış bir önerge daha var, okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 570 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 15 nci maddesinin son cümlesinin; 
«Ancak bu süreler, ilgili kuruluşun teklifi ve Ba

kanlar Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teiklif ederiz. 

Ankara Konya 
Uğur Alacakaptan Erdoğan Bakkalbaşı 

Sakarya Bursa 
Fehmi Güneş Şebib Karamullaoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, sizinki maddenin son 
fıkrasiyle ilgili değil mi? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Son ve ilk fıkrasiyle 
ilgili efendim. 

BAŞKAN — «Son ve ilk fıkrasiyle ilgili» diyor
sunuz. 

I Son fıkra tamamen değişecek olursa, Sayın Ala
cakaptan ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi 

i oylamaya mahal kalmayacak; çünkü sizinki sonuncu 
i cümle ile ilgili. Halbuki fıkra ile ilgili daha büyük 

bir teklif var. 
Önergede: 
15 nci maddede; 
A) Birinci fıkradaki beşinci satırda yazılı «En 

az iki yıl devamlı» ibaresinin çıkarılmasını; 
B) Son fıkranın; 

a) Kuruluş ve gelişme güçlüğünün süresi 15 yıl
dır. Ancak bu süre, ilgili kuruluşun teklifi ve Bakan-

I 1ar Kurulu kararı ile birinci kez 5 yü, ikinci kez 2 
yıl uzatılabilir.» diyor. 

Lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı?... Yok. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kanım, demin arz etmiştik... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Söz istedim Sayın Baş
kan. Üzerinde durmak istediğim bir husus var. 

BAŞKAN — Burada siz önergenizi açıklayarak 
verdiniz; ben mi yanlış anladım? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, açMa-
I mak istiyorum, 
I BAŞKAN — Açıklayınız; buyurunuz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
I arkadaşlarım; 
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Bilhassa son fıkrada değişikliğin ve 15 yılın ne
denini anlatmak istiyorum; o bakımdan söz aldım. 

Geri kalmış bir yerdeki fakültenin ya da üniver
sitenin, gelişme durumuna gelebilmesi için, onun 
laboratuvarlarınm, binalarının tamamlanmış olması 
değil; o yerde, ilik kez talebe alıp da kendisi hoca 
yetiştirdiği ana kadar o gelişmemiş demektir. En uzun 
devre tıp fakültesi için mevzubahistir. Talebe altı 
sene okuyacaktır; biter bitmez ihtisasa girse, en kısa 
ihtisas süresi dört yıldır, on yıl eder. Bir sene asker
liği vardır; 11 sene eder. Hemen kariyere girse; an
cak dört senede bir öğretim üyesi olabilir; asgarî 15 
yıl geçer. 

Üniversite mensubu olup da Anadoluda derse 
gidenler gayet iyi bilirler ki; yeni öğretim üyesii ol
madıkça, orada gelişme beklenemez. Bu, çok önem
lidir. Anadoluda üniversitelerin büyük şebirlerdekin-
den daha faydalı olduğunu da; tabiî o bölgeler için, 
söylemek mürrikündür. Ben de şahsen müşahede et
mişimdir ki; örneğin istanbul'daki bir öğretim üye
si bütün ömrünü İstanbul dışına çıkmadan geçirebi
lir, İstanbul dışına çıkmaya ihtiyaç da duymayabi
lir. Hatta, geçmişte Anadolu yakasına geçmeden öm
rünü tamamlayan hocalar olduğu söylenir; ama Ana
doluda herhangi bir yerde bir öğretim üyesi birkaç 
ay sonra o şehirden usanır, başlar çevre ile ilgilen
meye. Komşu kazalara, komşu illere gider, oranın 
görmeye değer yerlerini görür ve halkla, çevre ile çok 
daha iyi kaynaşır. Bu bakımdan oraya gitmesini teş
vik etmek gerekir. Bir üniversitenin, bir fakültenin 
Anadoluda liseden mezun bir kişiyi kendi eliyle fa
külteye alıp, onu mezun edip, asistan, mütehassıs yap
tıktan sonra, doktora vesair imkânları verdikten son
ra, kendisi orada öğretim üyesi yapmazsa dökme 
suyla değirmen dönmeyeceğini bilmekteyiz. Ben o 
bakımdan asgarî 15 yılın bir üniversite için gelişme 
süresi olarak tanınmasına taraftarım. 

Türkiye'de bütün şartların her zaman muntazam 
olacağını da düşünemeyiz, söyleyemeyiz. Bir beş yıl
lık gelişme süresi tanımak mümkündür; fakat bunun 
devamlı olarak tekrarlanmaması, tembelliğe sevk et
memesi için de bir noktada kesilmesi lâzımdır. Bu
gün Türkiye'de, Anakara'da kurulan üniversiteler 20 
yıldan daha aşağı zamanda gelişememişlerdir, eksik
lerini tamamlayamamışlardır. İstanbul Üniversite
sinden sonra Ankara'da ilk fakültelerin açıldığı dö
nemde; gelişmelerini tamamladığı dönemi alırsak, 20 
yü kadar bir zaman geçmiştir. Ankara gibi bir yer
de ancak 20 yüda gelişen bir fakülte, ya da üniver

sitenin Anadolu'da daha kısa bir sürede, beş on yü* 
da gelişeceğini düşünmek hayaldir. O bakımdan öner* 
gemin bu kısmına iMfat etmenizi dilerim. 

İkinci husus; 1 ndi maddede üzerinde durduğum 
tıp fakültelerinde görevli kişilerin ancak iki yıl de
vamlı hizmelrten sonra sağlık hizmetlerinden fayda
lanması yanlıştır. Bu, demin de söylediğim gibi, ora
ya giden tıp fakültesi hocasını, ilerideki tazminatı 
düşünmeyecek halde olrrfası için dışarıda muayene
hane açmaya zorlayacaktır. Bİ2lim de gayemiz her
kesi dışarıdan içeriye doğru toplamaktır, içeriden dı
şarıya kovmak değildir. 

Bu bavımdan, oradaki iki yıl devamlı görevin iki 
yıl devamlılığını kaldırıp, tıp fakültelerinde görev 
yapan kişilerin herhangi bir başka hastanede dok
torların aldığı bazı tazminatlardan faydalanması da 
gayet tabiî ki normaldir. 

Bu bakımdan önergemde olduğu gibi, hem bi
rinci fıkradaki o iki yıl süreli kısmın çıkarılmasına, 
hem de son fıkradaki beş yılın iki yıl olarak değiş
tirilmesine iMfatınızı istirham eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz efen

dim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, önergedeki iki yıl meselesine katılamıyoruz; 
çünkü, iki yıl görev yapan kişi alacaktır ve böyle bir 
taahhüde girecektir. Meselâ üç aylık bir hizmet ya
parsa bunu alamayacaktır. Bu taahhüde girmesini 
temin etmek lâzımdır ki, orada görev selâmetle gö-
rülebİlsin. 

Son fıkrayı ise Yüce Senatoya arz ettim. Bina
enaleyh, Sayın Lütfi Bilgenin getirmiş olduğu 22 yı
la varan süreyi, getirmiş olduğumuz elâstiki fıkrayla 
52 yıla kadar da çıkartmak zaten mümkün. Bina
enaleyh, arkadaşımızın, bu endişeyi ileri sürmesine 
lüzum yok gibime geliyor. Çünkü, endişelerini izale 
edecek formül zaten fıkranın içerisinde mündemiç. 

Bir de konuşmaları anında 5 yıllık süreye tabi olan
lar, eskiler, fakat bir ay evvel kurulmuş olsa dahi 
eski telâkki edilecek olması dolayısıyle 5 yıla tabi 
tutulacak. Yeni olanlar ise bir aylık farkla 10 yrla 
tabi tutulacaklar gibi haklı bir endişeleri var. Yek 
nazarda bu haklı gibi görünüyor; ama Saym Baş
kan, süreleri uzatma imkânı bahsedildiğine göre, bir 
ay evvel kurulmuş olan, eskü telâkki edilen de süre 
uzatmak suretiyle yeninin süre sırasına-getirilmek su
retiyle bu sakınca da, bu haklı endişe de ortadan kak 
dırılmış olabiliyor. 
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- Onun için değiştirme önergesine -komisyon ola
rak katılmıyoruz efendim, -

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. İki fıkra
nın, her biricini ayrı ayn oylayacağım. Önce birin
ci fıkrada 5 nci satırda yazılı «En az üci yıl devam
lı ibaresinin çıkarılması» hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir, 

Son fıkranın: «Kuruluş ye gelişme güçlüğünün 
süresi 15 yıldır. Ancak bu süre, ilgili kuruluşun tek
lif ve Babanlar Kurulunun kararıyle birinci kez 5 yıl, 
ikinci kez 2 yıl uzatılabilir.» hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Alacakaptan ve arkadaşlarının tek
lifi: 

«Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 570 S. Sayılı Kanun tasarısı

nın 15 nci maddesinin son cümlesinin; (Ancak bu 
süreler, ilgili kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararıyle bir defaya mahsus oîmalk üzere uzatılabi
lir.) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» di
yorlar. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Açıkla
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Açılklayacaksınız, buyurun. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biz bu önergemizi şimdiye kadar 15 nci madde
nin son cümlesi hususunda yapılan tartışmaların ışı
ğı altında hazırladık. Zannediyorum ki, bütün arka
daşlarımızda Bakanlar Kurulu kararıyle ilânihaî uzat
manın paraya taallûk eden bir konuda suiistimale uğ
rayacağı endişesi var. Biz bu itibarla, hiç olmazsa 
kurulmuş olanların 10'ar senede, kurulmakta olanla
rın da 20 senede bu kuruluşlarına geçmelerini te
min etmek için bu şekilde tedvin ettik ve son cümle
deki «Ancak bu süre» kelimesini «Süreler» şekline 
getirerek, yukarıdaki 5 yıllık ve 10 yıllık müddetle
re bağlamak suretiyle yine Bakanlar Kurulu kara-
riyle kurulmuş olanların ancak 5 yıl, kurulmakta 
olanların da 10 yıl daha uzatılabileceğini ifade et
mek istedik. Bu şeiklde önergemiz kabul edilirse, da
ha esnek bir tutum almış olacağız. 

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

Komisyonun söyleyeceği bir şey varmı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU- SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
izah ettik, katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katıfauyor mu efendim. 
YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ET-

HEM KIRMACİOĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, komisyon ka

tılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi olduğu ve okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka!bul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Kanunun, «İş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük zammı» başlığını taşıyan 16 ncı 
maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve 
tam gün ödeneği : 

Madde 16. — Bütün öğretim üyelerine, esas göre
vi üniversitede olan öğretim görevllilerine, asistanlara 
ve diğer öğretim yardımcılarına iş güçlüğü, iş riski 
ve teminindeki güçlük zammı olarak, her türlü yan 
ödeme hesaba katılmaksızın görev aylık dereceleri 
karşılığı olan aylıklarının % 40'ı oranında her ay ek 
ödemede bulunulur. 

İdarî görevlerden dolayı ayrıca her ay rektör ol
mayan Üniversitelerarası Kurul Başkanına, rektörle
re ve birden fazla fakülteden oluşan ve tüzelkişiliği 
olan Üniversite Bilim ve Tıp Merkezi Balkanına al
makta oldukları aylık maaş tutanmn 2/3'ü, rektör 
yardımcısı ve dekanlara 1/2'si ve Yüksekokul Mü
dürü ve dekan yardımcısına 1/3'ü oranında ek öde
mede, bulunulur. 

Üniversite dışında serbest mesleklerini icra etme
yerek tam gün çalışan öğretim üyelerine, bu durum
da olan ve esas görevi üniversitede bulunan öğretim 
görevlilerine ve asistanlara tam gün ödeneği olarak, 
her türlü yan ödeme hesaba katılmaksızın görev ay
lık derecelerinin karşılığı olan aylıklarının % 40'ı 
oranında her ay ek ödemede, bulunulur. 

Üniversite dışında serbest mesleklerini icra eden 
öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, tam gün öde7 

neği alamazlar. 
Esas görevi üniversitede olan öğretim yardımcı

ları, hiçbir suret ile serbest meslek icra edemez ve 
yükseköğrenim kurumlarından başka kurumlarda ça
lışamazlar. 

Üniversitelerin, fakültelerin veya ümVersitelere 
bağlı diğer kuruluşların döner sermayelerinden fay* 
dalanan kurum ve sağlık müessesesinde çalışacak ta-
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bip, diş tabibi ve yÜkseiköğreninî görmüş yardjmcı 
personel le meslek okullarından veya kurslardan me
zun yardımcı personele, teknü'k ve genel idare görev
lerinde çalıştırılan bütün hizmetli personele, her ay 
aylıklarına efc olarak 2 500 lirayı geçmemek üzere 
döner sermaye gelirlerinden karşılanan bir tazminat, 
verilir. 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner serma
yeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin gire
cekleri kademeler, yukarıdaki miktarı aşmayacak şe
kilde ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak sureti 
ile üniversitelere bağlı döner sermaye kuruluşlarında 
üniversite Yönetim Kurulunca, fakültelerde ise Fa
külte Yönetim Kuurlunca, tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurun. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Değerli arkadaşlarım; 
Teminindeki güçlük, kuruluş ve gelişme güçlüğü 

ödeneği görüşülürken sözümü kestim, kesmeyip de
vam edebilirdim; fakat bu maddede görüşlerim da
ha yoğun olduğu için (Ve şimdi arz edeceğim gö
rüşlerimle de görüşülecek ki, 1 nci ve 2 nci _madde 
birbiriyle çok yakından ilgili.) az evvelki sözlerimi 
söylemeden devam ediyorum. 

Eğer üniversitede bilim öğreten kişiler dışarıya 
bağlı olurlarsa, özellikle hekimler dışındakiler de bu 
maddeye bağlı oluyorlar; öteki meslek mehsuplany-
lc, mühendisler ve az evvel saydığım meslek men-
suplarıyle bir ayrıcalık oluyor. Bu ayrıcalığı da ka
bul etsek, önemli sakınca şu: Dışarıda profesörlüğünü 
doçentliğini, asistanlığını, yani mesleğini icra eden 
kimseler öğretim kürsüsüne tam .arılamıyle bağlı ka
lamıyorlar. 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde 
okurken böylesine hocalarımız vardı. 45 dakikalık 
dersin 15 dakikasına ancak gelebilirlerdi. Bazı hoca
larımız da geür (İsim vermekten kaçınırım sayg1 

duyduğum için) k;tabı öğrencilerden birine okutmak 
suretiyle ders yaparlardı. 

Bizim esas gayemiz bilim adamını kürsüye bağ
lamaktır. Ş'mdi, burada az evvel söylediğim. (Bu 
bir zorunluluk yalnız bu maddede, bugün için zo 
runluluk) dışarıda meslek yapacak kişilerin yüzdr 
40 almalarım aniad;k. Tam gününü üniversitede. b ; 

lim ocağında geçirecekler için yüzde 40 kelimesinir 
iyi anlaşılması için 13 ncü sayfanın (Bütçe ve Plar 
Komisyonunun kabul ettiği metnin) 7 nci satırım 
«Her ay.» sözünden önce b:r «Aynca^> kermesinin ek 
lennıesini öneriyorııın; eğer kabul buyurursanız. Böy 

f lece, muhasebecilerin hesapları yaparken bunun yüz-
I de 80 olduğunu anlaması imkânı ortaya çıkacaktır. 
I Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Doğramacı'yı burada hatırlatmak durumun-
I dayım. Sayın Doğramacı bize şunları anlattı : 
1 Bu sorun üzerinde görüşürken, «Bildiğini korka-
I rak söylemeyen sessiz iblistir.» dediler. Bu arada bil-
I diğimi söylerken hata yapmam söz konusu olursa, bu-
I nu Yüce Senatonun bağışlayacağına ümidim vardır. 
I Şimdi, bilim adamları niçin kürsüye bağlanmalılar?.. 
I Yine aynı seansta dinlediğim, aynı Sayın Profesörü 

dinlediğim ve ayrıca da kitaplardan okuduğum şey-
I leri dile getireceğim : 
I Bilim adamı kürsüye bağlanmazsa sonuç şu olu-
I yor : Geçen yıllar Bütçe Karma Komisyonu için 
I kendi olanaklarımla hazırladığım ve İstatistik Ensti-
I tüsü Başkanlığının dokümanından aldığım şu ista-
I tistiğin sonuçlarını arz edeceğim : 

Burada şunlar var : 1942 - 1943, 1949 - 1950, 
(Beşer yıl arayla hazırlanmıştır.) 1954 - 1955, 1959 -
19(,0, 1965 - İ 966, 1971 - 1972 yılları arasında Yük
sekokul ve fakültelerin sayısı çıkarılmış buraya. Öğ-

I retim üyesi sayısı erkek, kız ve toplamı, öğrenci sa-
I yısı erkek, kız ve toplamı, diploma alanların sayısı 
I erkek, kız ve toplamı olarak bunları çıkarmıştım. 

Şimdi, burada ben, dışarıda serbest çalışan öğre-
I tim üyeleri ve hek'mlik eğitimi yaptıran yerlerle, tek-
I nik eğitim yaptıran yerlere, fakültelere ait istatistiki 
I rakamları arz edeceğim, bir bilgi sunabilmek için. 

I Tıp fakültelerinde, diş hekimliği ve eczacılık ha-
I riç olmak üzere, 1943 yılıyle 1944 yılı arasında cr-
I kek ve kız (3u çok enteresan bir rakam değerli ar-
I kadaşlarım, asıl tüm öğrenimimizle ilgili bir çalışma-
I dır.) Toplam 3267 öğrencimiz var ve bu yıllar ara-
I smda mezun olan öğrenci sayısı 390. Öbür yılları 
I zamanınızı almamak için arz etmiyorum ve son yıl-
I lara geliyorum. 
I 1971 - 1972'de durum şu : Tıp Fakültesinde, (Diş 
I Hekimliği ve Eczacılık hariç) öğrenci fakültelerinde 
I ve yine o yıllar açılmış olanlarda (Aslında, Ankara, 
I İstanbul, Hacettepe Üniversitesindeki rakamları arz 
I ediyorum.) Öğrenci sayısı 5717 ve bu arada mezun 
I olan öğrenci sayısı 713. 

Demek ki. 19<14 yılından 1972 yuma kadar 390' 
I dan 713V fırlamış, yani iki katı kadar, ama devam 
I eden öğrenci sayısı iki katı kadar değil. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Enteresan olan öğretim üyesi sayısına bakalım 
I âmdi. Dışarıda olmanın, dışarıda da görev yapma-
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nın yüzde yüz buna etkisi yok; ama bir etkisi olabi
leceğini ben kendi hesabıma kabul ediyorum. 

Tıp Fakültelerinde (Bu dediğim fakültelerde) öğ
retmen sayısı 1943 - 1944'te 210, 1971 - 1972'de 1 635. 
Öğretim üyesi on katı kadar arttığı halde, mezun 
olan öğrenci sayısı bu paralelde gitmemiştir. Bir so
run var ortada. Bu sorunu çözmek sadece bu ka
nunla olmuyor ve bu sorunu çözmek için, işte benim 
az evvel tümü üzerinde görüştüğüm ilkelere ria
yet edildiği ve Parlamento bu eleştirilerini olumlu 
doğrultuda yaptığı takdirde belki daha doğru, daha 
randımanlı bir noktaya gidilebilir. 

Çıkan öğrencilerin kalitesi konusunda bazı profe
sörlerle görüştüm. Onları, kendi alanımı aştığı için 
arz etmeyeceğim. 

Teknik öğrenimde durum nedir; o rakamları da 
arz edeyim. 

Teknik öğrenimde rakamlar canlı gibi görünüyor; 
fakat son yıllarda biliyorsunuz teknik öğrenim öyle
sine yozîaştjrıldı ki, (Ben tanık oldum.) Bu son özel 
okullardan muaddel, yani eğitimde ticaret yapılan 
okullardan muaddel okullardan çıkmak üzere olan, 
proje yapan bir son sınıf inşaat mühendisi öğrencisi 
y = a x + b lineer denkleminin ne olduğunu sorabili
yor. 

Şimdi, böylesine yozlaşmış durumu da dikkate 
almak kaydıyle teknik öğrenimde de durum şu : 

1943 - 1944'te toplam öğrenci 792, 1971 - 1972'de 
toplam öğrenci 17 722. Artışları arz edeyim : 

Öğrenci sayısı on kat artmış, mezun sayısı 13 
kat artmış, öğretmen sayısı on kat artmış; fakat bu 
da bizi aldatmamahdır, çünkü az evvel arz ettiğim 
durumla karşı karşıyayız. 

Şimdi, Türkiye'nin problemlerini, acele etmeden, 
dikkatle çözmek, dikkatle götürmek zorunluluğu var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kez daha arz etmiştim. Atatürk döneminde 

okumuş azdı; ama (Öz eleştiri yapmak için söylüyo
rum.) Atatürk döneminin öyle komisyon başkanları, 
öyle mazbata muharrirleri vardı ki, o dönemde çık
mış olan kanunun bir virgülünü dahi oynatmak için 
cesaret isterdi. 

Şimdi, bizdekiler de (çalışıyoruz ama) öylesine 
acele, öylesine fırtına gibi geliyor ki, burada bir 
virgülünü değiştirdiğimiz zaman «Acaba Meclisten 
döner mi dönmez mi?...» derken, işte böylesine bü
yük yaralar açılabiliyor. 

Bu öz eleştiriye tahammül edelim ve giderek kı
sır çekişmelerdense, bunlar üzerinde çalışmaya yo
ğunluk verelim diye söylüyorum, ukalâlık olsun diye 
söylemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fransa için Sayın Doğramacı bir örnek vermiş

lerdi; bu olayla tamamen ilgili. 

Fransa'da 20 yıl önce bizim şimdi düştüğümüz 
duruma düşmeleri nedeniyle bilim dünya ölçülerin
de çok geriye düşmüş. De Gaulle geldikten sonra, 
De Gaulle'nin aldığı tedbirleri; gerek eğitimde ge
rek sanayide, gerek öteki dallardaki çalışmaları to
parlıyorum. Bir kısmını da Sayın İnan Dışişleri Ba
kanlığından getirecekler, söz verdiler. 

Şimdi, burada da şu var : 
De Gaulle geldikten sonra, öğretim üyelerini öğ

retim ocaklarına bağlamış ve 20 yılda Fransa'nın 
aldığı sonuç şu : 

20 yıl sonra artık Fransa bilim ocaklarına, Ame
rika ve diğer gelişmiş ülkelerin üniversiteleri de mü
racaat eder olmuşlar. Şimdi, böylesine gerçekler-var
ken, bizim, arz ettiğim gibi (Bu kanun çıkacak.) Bu 
kanun çıktıktan sonra arkadan daha doğrusunu, da
ha düzgününü, hatta (Zannederim Saym Ege söyle
mişti) belki hepimizin toparlanabileceği, bazı mad
deleri reddedebiliriz; ama tüm esprisinde hepimizin 
altma imza atabileceğimiz yasaları herhalde çıkar
mak zorunluğu vardır. Yoksa, bu kör - topal durum
la bu öğretim kuruluşlarını götürmek mümkün de
ğildir. 

Sizlere ek maddede daha ilginç rakamlar arz ede^ 
ceğim. Ek maddede de bir şey çıkarılmıştır. Ayrıca 
söz aldığim zaman o konuya değineceğim. 

Saygılarımı arz ederim. 

SAÎT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, bir durumu tavzih etmek için müsaade eder 
misiniz acaba? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Bu yasa 
tasarısı arzu edilen zaman içinde yapılmıştır. Böyle 
gelip geçici şekilde yapılmamıştır. Lütfen bu şekilde 
düzeltilmesini istirham ederim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Ben, bizim Komisyonda yapılan ça
lışmayı arz ettim. Kendileri istediği zaman da yap
mışlarsa, bu yanlışları kabul ediyorlar edemektir. Be
nim yanlış gördüklerimi, kendilerinin doğru gördük
lerini oylarınıza... 
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BAŞKAN — Efendim, görüşler Genel Kurula 
sunuldu. 

Şimdi, söz sırası Sayın Tahtakılıç'ta; buyurunuz 
efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Bak-
kan, sayın arkadaşlar; 

Bu kanun, gerek tam gün çalışma ve gerek diğer 
konularda prensipler gözden geçirilerek meydana 
gelmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun anagörüşüne göre, 
Türk üniversite eğitimi memleketin ihtiyacı olan bi
lim adamını, araştırmacıyı, uzmanları yetiştirecekse, * 
profesör, doçent ve asistan gibi üniversitenin temel 
kadrosunu teşkil eden öğretim elemanlarının tam gün 
çalışması zorunludur. Hatta o dereceye kadar bu iş 
üzerinde durulmuştur ki, herkes kendi başından ge
çen örnekleri ortaya koymuştur. Dışarıdan m;sal 
vermek belki yanlıştır. Ben dahi Alp Reel isimli maa
lesef bilimsel bir yolda kaybettiğimiz bir delikanlı 
için İsviçre'den getirdiğimiz bir profesöre görevde 
bulunduğum zaman sorduğum tek şey, tam gün ça
lışma konusuydu. Profesör aynen şunu söyledi : 

«Bir profesörün kürsüsünde, üniversitede veya 
laboratuvarında bulunması, doçentine yararlıdır, asis
tanına yararlıdır, araştırma yapılıyorsa, araştırmaya 
yararlıdır, hastalar varsa, onlara yararlıdır.» 

«İsviçre'de bu iş nasıl halledilmiştir?» diye sor
duğum zaman : 

«Benim, üniversitede özel hasta kabul etmek hak
kım vardır.» dedi. 

Biz b ;r noktaya gelelim; eğer. arkadaşlarımız pren
siplerin kişiler tarafından gereğince yaratılmadığını, 
yürütüimediğini, hayata etkili hale gelmediğini söy-
lüyorlarsa; bu, umumî bir karakter çözüklüğü içe
risinde Türkiye meselesidir. Herkesin işini sevmesi, 
herkesin işinde görevini gereği gibi yapmasına bağlı
dır. 

«Kötüye kullanılmaz mı?» dediğim zaman, Sa
yın Profesörün cevabı şu oldu : 

«Ben profesörüm.» dedi. 

Biz artık Türkiye'de, memleketin Devlet imkânla-
rıyle prensiplerini getirdiğimiz bu konuda. «Ben pro
fesörüm», «Ben doçentim», «Ben asistanım» diyecek 
üniversite elemanlarının meydana geleceği ünrdiyle 
tam gün çalışma konusunu bu yolda düzenledik. Mil
lî Eğitim Komisyonumuzun metni kelime kelime iş
lenmiştir. Bütçe ve Plan Komisyonunun metnini de, 

. elbette Bütçe ve Plan Komisyonunun Sözcüsü izah 
edeceklerdir. 

Biz, Millî Eğitim Komisyonunun metninin kabu
lünde yarar görmekteyiz. 

Saygı ile arz ederim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bir tavzihte bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
biz Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonunun metnini aynen benimsemişizdir. 

Onu arz ederim. 
BAŞKAN — Yan yana yazılmış; ama aynı mı 

diyorsunuz? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
üç kelime değişikliği vardır. «Her ay» ve «Bütün» 
kelimeleri. 

BAŞKAN — İki takrir vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
. Tasarının 13 ncü sayfasında Bütçe ve Plan Ko

misyonunun kabul ettiği metnin 6 ncı satırında «her 
ay» sözünden sonra «ayrıca» kelimesinin eklenmesini 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhaddin Babüroğlu 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı maddenin üçüncü fıkrasının aşağıda arz 

edilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Eskişehir İzmir 

Ömer Ucuzal Mustafa Bozoklar 

3 ncü fıkra : Üniversite dışında serbest meslekle
rini icra etmeyerek tam gün çalışan öğretim üye
lerine bu durumda olan ve esas görevi üniversitede 
bulunan öğretim görevlilerine ve yardımcılarıyla 
asistanlara tam gün ödeneği olarak her türlü yan öde
me hesabı katılmaksızın görev aylık derecelerinin kar
şılığı olan aylıklarının c/c 40'ı oranında her ay ek öde
mede bulunulur. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri okunmuş bu
lunmaktadır. 

Önce Sayın Ucuzal ve Sayın Mustafa Bozoklar 
arkadaşlarımızın birlikte vermiş oldukları önergeyi 
muameleye koyacağım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergemizi izah 
etmok. istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Elimizdeki kanun tasarısı, Devlet Personel Ka
nununda ve kanım kuvvetindeki kararnamelerle gü
nün ekonomik ve sosyal şartları düşünülerek yapı
lan malî düzenlemelere uydurulmak suretiyle Üniver
siteler Kanununda da değişiklikler getiren bir tasarı
dır. 

Şimdi, 16 ncı maddenin 1 nci fıkrasında iş güçlü
ğü, iş riski, teminnideki güçlük zammı üniversitede
ki bütün öğretmi üyelerine, esas görevleri üniversite
de olan öğretim görevlilerine, asistanlara ve diğer 
öğretim yardımcılarına olmak üzere tanzim edil
miş. 

Maddenin üçüncü fıkrasında tam gün çalışma 
şartıyle verilen ayrı bir ek ödeme var. Maddenin üçün
cü fıkrası tetkik edildiğinde görüleceği üzere, «Üni
versite dışında serbest mesleklerini icra etmeyerek tam 
gün çalışan öğretim üyelerine, bu durumda olan ve 
esas görevi üniversitede bulunan öğretim görevlileri
ne ve assitanîara tam gün ödeneği olarak...» diyor. 
Burada öğretim yardımcılarını çıkarmış. Bu fıkraya 
öğretim yardımcılarının da ilâvesi gerekmektedir. Ak
si halde, iki fıkra arasında eşitliği ortadan kaldırıyo
ruz. Bu eşitüği sağlamak için, arz ettiğimiz önerge
de üçüncü fıkraya öğretim yardımcılarını da ilâve et
tiğimiz takdirde Anayasanın eşitlik ve genellik hü
kümlerini ortadan kaldırmamış olacağız. 

Nitekim 5 ncı fıkrayı tetkik buyuranca görülece
ği üzere, «Esas görevi üniversitede olan öğretim yar
dımcıları, hiç bir suret ile serbest meslek icra ede
mez ve yükseköğrenim kurumlarından başka kurum
larda çalışamazlar.» diye tahdit edici bir hüküm ko
nulmuştur. 

Ş;mdi, 3 ncü fıkrada öğretim yardımcılarım al
mayacağız, beşinci fıkrayla da öğretim yardımcıları
nı, «mutlaka üniversite dışında çalışamaz» gibi bir 
amir hükümle tahdite- tabi tutacağız... Böylece üçün
cü fıkraya da «öğretim yardımcıları» tabirini ilâve 
ettiğimiz takdirde, üniversite içerisinde eşitliği sağla
mış olacağız. Aksi halde, üniversitede görev veren 
öğretim yardımcılarını bu haktan mahrum ettiğimiz 
takdirde, bir kırgınlık, üzgünlük meydana gelecektir. 
Eşitliği bozmamak üzere önergemizin lehinde oy ver
menizi istirham ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN •— Sayın Ucuza!, 7 satırdan ibaret olan 

fıkrayı aynen yazmışsınız. Ben yanlış anîamadımsa 
fıkraya bir tek kelime ilâve ediyorsunuz. O da; «gö
revlilerine ve.» tabirinden sonra «yardımcıları» kelime
si, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — «öğretim yar
dımcıları» olacak Sayın Başkan, eksik yazmışım o 
halde. 

BAŞKAN — Sizin yazdığınız, «... öğretim görev
lilerine ve yardımcıları ile asistanlara...» şeklinde. Bu 
fıkrada ise, «... öğretim görevlilerine ve asistanlara...» 
şeklinde, Yani sizin ilâve ettiğiniz, «ve» kelimesinden 
sonra «yardımcıları ile» tabiri. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — «Öğretim yardım
cıları» olarak düzeltiyorum efendim. 

BAŞKAN — «... öğretim görevlilerine ve öğretim 
yardımcıları ile asistanlara...» şeklinde olmasını tek
lif ediyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, bizim fıkraya ilâvesini teklif ettiğimiz şey, «öğ
retim yardımcıları» ibaresidir efendim. 

Arz ederim. 
UĞUR ALACAK APT AN (Ankara) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Aiacakaptan, söz istemiş miy

diniz? 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 

ben Komisyondan bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 

«öğretim yardımcısı» tabiri asistanı da içine alacak 
bir tabir midir, değil midir? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Almıyor 
efendim. Zaten 3 ncü maddede bunu görmüş olacak
sınız. Orada, «Öğretim ve araştırma görevlileri ve di
ğer yardımcılar sınıfı» başlığım taşıyan maddede, 
«Üniversite öğretim üyeleri ile asistanların ve diğer 
yardımcıların kadroları...» denmektedir. «Diğer yar-
dımcılar» dan kasıt da, okutman, araştırma görevlisi, 
çevirici ve uzman. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
müstahdemleri de koyalım bitsin gitsin efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Ala-
cakaptan'ın sormuş olduğu çoru «öğretim üyeleri ve 
asistanlar» diye tavsif ediliyor efendim. Öğretim ve 
araştırma görevlileri ve diğer yardımcı sınıflar da 
3 ncü maddede efendim. Bilmiyorum arz edebildim 
mi, soruya cevap verebildim mi efendim? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Anlaşıl
dı efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Şimdi Sayın Ucuzal'ın teklifine Komisyon ka

tılıyor mu efendim. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
biz katılmıyoruz. Şundan dolayı katılmıyoruz Sayın 
Başkanım; bu 16 ncı maddenin 3 ncü fıkrasında 
full - time'dan bahsediyor; «Üniversite dışında ser
best mesleklerini icra etmeyerek tam gün çalışan öğ
retim üyelerine, bu durumda olan ve asas görevi üni
versitede bulunan öğretim görevlilerine ve asistanla
ra tam gün ödeneği olarak...» diyor. Sayın Başkanım, 
yardımcılar Memurin Kanununa tabidirler. Memurin 
Kanununda herhangi bir memura full - time ödeme 
diye bir şey ödenmez. Bu, sırf üniversiter olmayı teş
vik etmiş olarak konmuş ayrı bir teşvik unsurudur. 
Onun için katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ET-

HEM KIRMACIOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
efendim. 

Sayın Babüroğlıfnun önergesi de, aynı fıkranın 
7 nci satırındaki «her ay» tabirinden sonra «ayrıca» 
kelimesinin eklenmesi hususundadır. Bu önergenin 
lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) - • Sayın Baş
kan, onu arz edeyim. 

Zannediyorum Sayın Babüroğlıı'nu da tatmin et
mek mümkündür. Ben tahmin ediyorum ki, Sayın 
Babüroğlu buna bir açıklık getirmek istiyorlar. Ko
misyon raporunda, «... madde metnindeki - her tür
lü yan ödeme hesaba katılmaksızın - ifadesinin öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi ve asistan kadro karşı
lığı derecelerinin - iş güçlüğü, iş riski ve temininde
ki güçlük zammı ile tam gün ödeneği - hesaba katıl
maksızın belirlenen - aylık tutarını - tanımlamakta 
olduğunun Komisyon raporunda açıklığa kavuşturul
ması...» diye bunu tavzih eden bir metni rapora koy
muş oluyoruz. Zaten bu anlamda anlaşılması lâzım 
ve bunu da tavzih etmiş oluyoruz. Onun için katıl
mıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ET-

HEM KIRMACIOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Şimdi kabul edilen her iki önerge istikametinde 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Kanuna aşağıdaki geçici 8 net mad
de eklenmiştir : 

Geçici Madde 8. — Bu Kanunun ödemelerle il
gili hükümleri, bu Kanunun yayımını takip eden ay
başından itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde üzerinde bir önerge var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
57U S. Sayılı Kanun tasarısının, 9 ncu maddesi ile 

Kanuna eklenen geçici 8 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

«Geçici Madde 8. — Bu Kanunun ödemelerle il
gili hükümleri, 1 . 3 . 1976 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere uygulanır» 

Artvin Ankara 
Recai Kocaman Uğur Alacakaptan 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Açıkla
mak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Alacakaptan konuşmadan sunayım. Bütçe 

ve Malî Kontrol Genel Müdürü Sayın Sümer Oral 
da Maliye Bakanlığı adına görevli olarak bulunmak
tadır. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Bu madde orijinal şekliyle kalsaydı, sanırım bazı 
haksızlıklara sebebiyet verecekti. Çünkü bugün de 
Yüce Kurulun kabul etmiş olduğu değişiklikler yü
zünden bu tasarı Millet Meclisine dönecektir ve bu 
yüzden sanırız ki, uzun gecikmelerle ancak kanun
laşması mümkün olabilecektir. Bu ise, öğretim üye
lerinin, asistanların ve bütün üniversite kadrosundaki 
yardımcıların sanırım mağdur olması sonucunu do
ğurabilir. 

Bu itibarla, malî yılın da başlangıcı olması bakı
mından gecikmelerden doğacak her türlü sakıncaları 
gidermek üzere, geçerlik tarihini 1 Mart 1976 olarak 
tespit etmekte yarar vardır. 

Bu hususu hatırlatmak üzere söz aldım, kabulü 
halinde sanırım çok isabetli bir karar almış olacağız. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Şimdi Maliye Bakanlığı temsilcisin

den soruyorum, gider artırıcı bir mahiyeti var mı?.. 
Gider artırıcı bir şeyi oylamamıza imkân yok 

Anayasa muvacehesinde. 
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BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜ
DÜRÜ SÜMER ORAL — Sayın Başkanım, 

Yürürlük tarihi öne alınmış. Yürürlük tarihinin 
daha öne alınmış olması nedeniyle, gider artırıcı ni
teliği vardır. 

Arz olunur. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başka

nım, önerge lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Bu yıla külfet 

tahmil ediyorsunuz. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Sanırım değerli Başkanımız Anayasamızın 94 ncü 

maddesinin son fıkrasını biraz önce yapmaya baş
ladığı uygulamasıyle yanlış yoruma tabi tuttu. Ta
mamen gayri kastî olan bu yorum yanlışlığını dü
zeltmek amacıyle gayet kısa maruzatım olacaktır. 

Anayasamızın 94 ncü maddesi, «Bütçenin görü
şülmesi ve kabulü; gider artırıcı ve gelir azaltıcı tek
lifler» başlığını taşıyor. Diğer fıkraları okumaya ge
rek yok, son fıkrayı okuyorum. «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, bütçe kanunu taşanlarının genel 
kurullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya 
belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamazlar» 

BAŞKAN — Sayın Kocaman haklısınız, katılı
yorum size. 

RECAİ KOCAMAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. O nedenle Anayasal bir engel yok
tur. Sayın Alacakaptan arkadaşımın önergenin esa
siyle ilgili izahatına ben de katılarak kabulünü istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, Bütçe üzerinde mi 

söz istiyorsunuz? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi geçtik, şimdi takrir oku
duk efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Konuşulanla alâkalı olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz vereyim zatıâli-
nize, buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar; 

Malî hukukun tatbikatıyla alâkalı bazı prensip
leri vardı ki, maalesef son yıllarda Meclisler bunu 
bir çok kereler ihlâl etmiştir. 

Eskiden bu çeşit masraf kanunları makablinde 
teşmil edilmek suretiyle, külfetler bütçelere tahmil 

edilmezdi ve bu oturmuş bir prensipti. Komisyon
larda bu işler müzakere edilirken, bütün komisyon
lar istisnasız; Maliye Komisyonu ve Bütçe Komis
yonu müzakere etmeden reddederdi. Bunlar yoktan 
vazedilmiş prensipler değildi. Bir taraftan Bütçede 
denklik istiyoruz, enflasyona gitmeyelim diyoruz, di
ğer taraftan birtakım kanunlar müzakere edilirken, 
onların tatbikatıyle alâkalı külfetlerini 4 ay evveline 
6 ay evveline götürüyoruz. Bununla bir bütçeyi tan
zim etmeye imkân yok arkadaşlar. 

1950 yılında ben Meclise geldiğim zaman; (hangi 
partiden olursak olalım) bu, Maliyede o kadar be
nimsenmiş prensipti ki, hiç kimse bu prensibin dı
şına çıkmazdı; çünkü makulat bunu gerektirirdi; ama 
sonradan bütün bunlar bozuldu ve şu anda ortaya 
çıkacak külfetin miktarı hakkında Maliye Vekâleti 
bilgi sahibi değil, bunun nereden karşılanacağı bu 
belli değil. 

Arkadaşlar; 
Bu itibarla, nihayet muayyen bir personele malî 

imkânlar sağlarken, bunun falan tarihten itibaren di
ye geçmiş bir tarihi ele alarak uzatılmasında; bu
güne kadar bazı mevzularda olduğu gibi, Devlet Ma
liyesi bakımından çok büyük zararı olduğunu ben ve 
benim gibi eskiden Parlamentoda bulunan arkadaş
lar da görmüşlerdir. 

Bu itibarla ben rica edeceğim, böyle mevzularda 
aleyhte vaziyet almanın müşkülâtına da müdrikim; 
ama buna rağmen üniversite personelini de dikkate 
alan, Devletin umumî, malî politikası bakımından 
bunun mahzurlu olduğunu ve binnetice kanunun yü
rürlüğü tarihinden itibaren veya aybaşından itibaren 
tatbik edilmesini, makablinden bir tarih alınmak su
retiyle yürütülmesinin bertaraf edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. Komisyon 

katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEM ÎR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan; 

Önergeye katılmıyoruz efendim. Esasen bu konu 
Bütçe Komisyonunda uzun uzun görüşülmüştür Ar
zu edilenin dışında bir yük tahmil edileceği beyan 
edildiğinden dolayı, esasen bu madde böyle tedvin 
edilmiştir. Onun için önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi muameleye koyuyorum; yani gerçekte Sa-
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yın Çelikbaş'ın nokta-i nazarı ve endişesi beni de dü
şünceye şevketti; fakat 94 ncü maddenin son fıkra
sını okuduğum zaman orada sarahat buldum. Bütçe 
oylamasına mahsus olmak üzere... 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, pek çok yasalar çıktı, geçen yıl hâkimlerle 
ilgili yasa da çıktı efendim. 

BAŞKAN — Farklı mı düşünüyoruz?.. (C. H. P. 
sıralarından «Hayır» sesleri) 

Onun için muameleye koyuyorum önergeyi ve 
oyluyorum. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedildi efendim. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10'u okutuyorum. 
Madde 10. — Kanuna aşağıdaki geçici 9 ncu 

madde eklenmiştir : 
Geçici Madde 9. — Bu kanunun yayımından ön

ce doçentliğe atananların intibakı, bu kanunun 2 nci 
maddesinin (b) bendine göre yapılır. 

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

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

Madde l l ' i okutuyorum. 
Madde 11. — Kanuna aşağıdaki geçici !U ncu 

madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 10. — Kanunun 18 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkrasından yararlanmak isteyen 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına, bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren bir yıllık ek başvurma süresi 
tanınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde — Bu kanun hükümleri, üniversite 
ve akademi üye ve yardımcıları unvan ve yetkisini 
nafiz olup da, bir kadro karşılığında - YAY - KUR -
da görevlendirilenlere de aynen uygulanır. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Madde üzerinde söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komis

yonunun kabul ettiği metnin aynen kabul edilmesi 

için bir önerge takdim ediyorum. Kürsüye gelmiş
ken bu konudaki görüşlerimi de arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben görüşlerinde keçi gibi direnen bir arkadaşı

nız değilim. Öyle olursa ,ortak çalışma, işbirliği ya
pamayız; hele komisyonlarda bu hiç olmaz. Biraz 
evvel komisyon çalışmaları için söylediğim şey, sa
dece bu yasa için değil; Petrol Yasası, Maden Ya
sası ve diğer yasalar görüşülürken, burada hatıra teş
kil edebilecek birçok olay oereyan etmiştir, olay ha
line gelebilecek şeyler olmuştur. Böylesine acele çı
karılmamasını söz konusu etmiştim; yanlış anlayışı 
düzeltirim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Bu Ek Madde, oldukça önemli bir madde. 

Bütçe ve Plan Komisyonunca bu maddenin bir kıs
mının metinden çıkarılmış olmasını ben biraz yadır
gadım. Çıkarılmayacağım zannediyordum ya da izie-
yememiştim. İşte şimdi ben de bu Komisyonun bir 
üyesi olarak hatalı olmuş oluyorum. 

1765 sayılı Üniversiteler Kanunu, sadece 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununda sözü edilen üni
versiteleri değil, toplıam 5 adet iktisadî ve ticarî ilim
ler akademesini, 1 adet Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisini, 6 adet Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demisini, 20 yüksekokulu ve Türkiye Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsünü ilgilendirmektedir. Ben 
hazır!adığun gerekçeli dokümanı, yorulduğunuz için 
ve daha fazla vaktinizi almamalk için arz etmeye
ceğim, mümkün mertebe kısa geçeceğim. 

Sonradan, özel okullarla ilgili 625 sayılı Kanu
nun, Cumhuriyet Halk Partisinin atağı ve Anayasa 
Mahkemesinin kabulüyle değiştirilmesinden sonra, 
bu okulları işleten yasalar çeşitli kanunlarla; 1971'de 
1972'de, 1973'te değiştirildi ve böylece okullar önce 
geçici olarak kurulmuşlardı, sonra okullar daimî ol
du; fakat öğrenciler geçici olarak kaldı. İşte bu nok
ta bir hastalık olarak önümüzde bulunmaktadır. 

Sizlere şimdi bazı rakamlar arz edeceğim. Bu ra
kamlar son derece ilginçtir. 

Türkiye'de mühendislik ve mimarlık öğrenimi 
yapan 55 892 öğrencinin toplandığı bu 27 yüksekokul, 
önceleri 37 idi, ötekilere bağlanmak, bazıları tasfiye 
edilmek suretiyle 27'ye düşürüldü. Bu 55 892 öğren
cinin öğretmenlerinden, kadrolu hiç kimse yoktur. 

! Ancak, 32 profesör, 25 doçent; toplam 57 kişi. Bun-
ı 1ar da bilimsel kariyerden öğretmendirler. Bunun dı

şında, 319 (benim deyimimle) uçar - gezer geçici öğ-
j retmen, 65 okutman. 64 uzman vardır. Dersi bun-
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lar yaparlar. Bunlar da bu dersleri yaparken, kür
süleri yoktur, oturacak yerleri yoktur, çantaları kü
tüphaneleridir, cepleri notlarının oîduğu yerdir ve 
esas bürolaıı, esas görevleri vardır. 

İşin garip tarafı, çelişkili tarafı; yani Türkiye'
deki aksaklıklar sadece Parlamentoda ya da sadece 
bürokraside değil, benim aldığını bilgilere göre, şu 
söylediğim öğretim kadrosu, Millî Eğitim Bakanlığı
nın istatistiklerinde tamamen tersi ve yanlışıdır. Ora
da, «Eğittim yapan 398 profesör; toplam 1130 tane 
personel vardır,» diyor. Gerçek bu değil; ama işte 
bu nasıl oluyor, bu nasıl yanlış kaydediliyor an
lamak son derece zor? Zaten bunları anîasaydık, bi
raz da uygar ülkelerin hizasına gelmiş olabilirdik. 

Şimdi, bu okullardan bir tanesini örnek vere
yim : Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksekoku
lunda öğrenci başına 0,7 metre kare yer düşmekte
dir. Önceleri özel okul olarak çalışırken, 5 000 
kişinin okuduğu bu okul, sonradan adetsel baskı yü
zünden 10 514 öğrenciye hitap edecek seviyeye yük
sel Silmiştir ve bu okulda öğrenci başına masraf 
2 886 liradır. Yani, bir yemekte dört kişinin vere
ceği para kadardır ve bununla biz Türkiye'nin .tek
nik eğitim görmüş kişilerini yetiştireceğiz... Az ev
vel söyledim; Lineer denklemi, (ki, ortaokul denkle
midir bu) bu nedir diye sorabilecek, mühendisliğin 
diplomasını alabilecek çağda kimseleri yetiştire
cek yerler burasıdır. Ayrıca, buradan mezun olan
ların birçoğu tezgâhtarlık yapıyor değerli arkadaş
larım. Yani, adam eğer mühendis olma niteliğinde, 
fıtratında değilse, eğer hekim olmak, hukukçu ol
mak fıtratında ve niteliğinde değilse zorlamanın an
lamı yok. Üstelik zorluyoruz; öğretici getirmiyoruz. 
Şimdi bu maddeyle öğreticiyi bütün bütüne yok 
edeceğiz. Çünkü, para vermiyoruz; bilimsel kari
yerden değilmiş, dışardan gelmiş... Efendim, bilim
sel kariyerden olan profesör, doçent, asistanın taşı
dığı yükü bunlarda omuzlamaktadırlar. Bu olağan
üstü durumun gereklerini yerine getirip bu kişilere 
para verelim; belki bilimsel kariyere girerler, belki 
dışardaki işlerini tamamen bırakıp buraya kapılanır
lar. Bu madde onu getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
625 sayılı Yasada bizim Partimizin de kusuru 

var. 625 sayılı Yasayı getiren Sayın ibrahim Öktem-
'dir; ama gördük ki Türkiye'nin başına öylesine 
meseleler açtı ki... Söz buraya gelmişken şunu arz 
edeyim: Bir okul açılıyorsa, bunun gayeye vara
bilmesi için, seferde askerî yığınak yapar gibi, okul

lara insan yığma şeklinde değil de; gerekli olan 
öğretim araç gereçlerini, öğreticilerini vermekle 
mümkündür. Bu konu, bilhassa Ankara Mühendis
lik ve Mimarlık Yüksekokulu konusu, Birinci Erim 
Hükümetinde; bizim Hükümetimizde getirildi. Yer 
bakımından arz ediyorum; öğretim üyeleriyle tama
men ilgisi var. Bu konu getirildiği zaman okulun 
sahibi, 35 yahut 39 milyon lira istiyordu; fakat 
bankalardaki bütün borçlarının, hesaplarının ve saire-
sinin de ödenmesi kaydıyle. Bilirkişiler çalışmışlar
dı, değerlendirmişlerdi. Bilirkişiler heyetinin bir kıs
mı, bunun kredilerinin Devletten alınması, arsa yar
dımı görmesi ve saireyi de dikkate almak suretiyle, 
17 yahut 18 milyon lira değer biçmişlerdi; bir kıs
mı da 35 milyon demişti. Hükümette görüşülür
ken, bir sayın balkan, eğer bu parayla bu okulu ka-
mulaştırırsak, alırsak, Senatoda bir sayın' parlamen
terin, bir sayın Başbakanın hakkındaki soruşturma
nın muallakta kalabileceğini, birtakım (o zamanki 
duruma göre) sorumlulukların muallakta kalacağını 
söylemişti ve biz bu konuyu tam anlamıyle; yani bi
zim zamanımızda, Birinci Erim Hükümeti zamanın
da bunun istimlâkine gidemedik. Hatta ben Sayın 
Başbakanıma, sayın Erim buradalar, şu teklifde bu
lunmuştum: Eğer sıkışık durum varsa prefabrike ola -
rak öğrencilere salonlar yapalım ve ısıtma tertibatı
nı da koyalım; ama öğrencileri bu hale getirm ey ellim. 
Sonradan itiraz eden o Sayın Bakan, başbakan ola
rak zannederim 65 milyon liraya burayı aldı. Ra
kamlar yanlış olabilir; eğer yanlışsa, düzeltilirse 
ben de memnun olurum. 39 idi, belki başka şeyler 
de ilâve edilmiş olabilir, rakamlar üzerinde durmak 
istemiyorum. Bu ara hükümetler, birbirlerine âdeta 
koşu bayrağını devreder gibi, görevi hızla devrettik
leri için. arada çok önemli meseleleri unutmakta
dırlar. 

Bir okulda 0„7 metre karede öğrenci okutmama
nın yolları vardır. Aradan 4 sene geçti. Koolisyonlu 
hükümetlerin, demokrasiyi yaşatmak için bazı si
yasal faydaları oluyor; ama bir yandan da zararları 
vardır. Temenni ederim ki, eğitimimize kadar ak
setmiş olan siyasal huzursuzluğun ve bazı siyaset 
adamlarının da, böyle yerlerini değiştirerek, önemli 
gerekçeler olmadan karar değiştirmelerini artık bun
dan sonra görmeyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç buyurun efen

dim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan. sayın senatörler; 
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Bu ek madde, üniversiteyi personel bakımından 
hakikaten akademik kariyer prensiplerine göre, top
tan gözden geçiren bir kanun halinde bırakmak yo
lundaki dikkatimizi, gerçekler yönünden aşmış bir 
maddedir; fakat Senatonun bilmesi lâzım gelen bir 
şey var ki, üniversiteler dışında Türkiye'de, Üniversi
teler Kanununun 20 nci maddesinde, memleketin zo
runluluklarından ve bu zorunluklara gereği gibi ev
velden (hiç kimseyi karşıma almadan söylüyorum) 
gerekli tedbirler alınmadan; yani çağdaş insan unsu
runun işe ve neticeye, bilime dönük yetiştirilmesinin 
kurallarına bakılmadan, memleket zorunlulukları bi
zi birtakım akademiler, yüksekokullar ve diğer, ben
den evvel konuşan arkadaşımın açıkladığı gibi, özel 
okullardan Devlete geçen birtakım eğitim müessese
leriyle memleketi karşı karşıya bırakmıştır. 

İki sorunu birbirinden ayıralım : 
Bu meselenin toptan hal çaresinin konuşulması, 

bu kanunla ilgili değildir; fakat bu kanun, 50 bin ki
şiyi okutan okullara, öğretim üyesi sağlamak zorun-
luğunu, Millî Eğitim Komisyonunun bir memleket 
meselesi saymasıyle alâkalı bir ek maddedir. Yani, 
50 bin çocuğunuz birtakım yüksekokullarda okuyor, 
bunlar devşirme, dışarıdan bulunan öğretmenler ile 
okutuluyor, saat başına gelen öğretmenlerle okutu
luyor; fakat bunlardan hiç olmazsa, tam gün çalı
şanlara bir ayrıcah': tanıyarak, bu okullara, açıkça 
verilen bilgilere dayanarak birtakım, hakikaten öğ
retici, öğretmen sıfatına haiz, dalınm uzmanı olan öğ
retmenleri sağlamak için Komisyonumuz evvelâ bu 
yüksekokullarda tam gün çalışacakların ücretlerine 
% 40 zam yapmayı zorunlu görmüştür. 

İkinci husus : 
Demin söylediğim gibi, kanunun maddesi zaten 

akademileri almış ve akademilerin bugünkü iddiası 
odur ki; akademilerde kariyer akademik teşekkül et
miştir. Asistanları, doçentleri ve profesörleri birta
kım sınavlardan geçerek o mevkileri almıştır. Binae
naleyh, ücretler bakımından bu kanunun getirdiği öl
çülerin de akademilere tatbik edilmek zorunluğu var
dır. 

Yay - Kur'a gelince : 
Millî Eğitimin sayın sorumluları buradalar. Yay -

Kur hakkında bize verilen malumat; Yay - Kur'da-
ki profesör, doçent ve asistanlar, doğrudan doğruya 
üniversite kadrolarında çalışan- elemanlardan sağlan
mışı: r. Biz bu üç kategoriyi ele alarak: 

1. Akademilerin, profesör, doçent ve asistanla
rına kanunun tatbikini, 

2. Özel yüksekokullardan, resmî okul haline ge
tirdiğimiz ve 25 bin genci okutan okullarda tam gün 
çalışacak mütahassıs elemanların ücretlerine c/c 40 
zam yapmayı, 

3. Yay - Kur'daki kadrolu profesör ve asistan
lara, öğretim görevlilerine de üniversite personeline 
verdiğimiz hakları tanımayı, kanunun bütünlüğünü 
bozmadan, bugünkü memleketin zorunluluklarından 
doğan bir iş olarak kabul ettik. 

Onun için, Sayın Bütçe Komisyonu Sözcüsünün 
de bu yolda verdiğimiz bir öneriye katılması suretiy
le bu maddenin, Millî Eğitim Komisyonundan gelen 
üç fıkrasıyle kabulünü, memleketin yararına, zorun
lulukların getirdiği bir eşitlik prensibi, bir eğitim za
rureti olarak arz ediyor, hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. 

Sayın Kaplan buyurun efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Huzurlarınızda iki noktayı iyice açıklamak isti

yorum. Mesele açıklığa kavuşmadı. 

Bu madde, Bütçe ve Plan Komisyonunda eksik 
görüşüldü. Zannediyorum şimdi söyleyeceklerimi, 
Bütçe ve Plan Komisyonu üyeleri ve Sayın Başkanı 
Yiğit Köker aynen kabul edeceklerdir. 

Bu madde, Bütçe ve Plan Komisyonunda okun
madı. Sayın İbrahim Tevfik Kutlar'ın bir önergesi 
okundu, kabul edildi. Ben, Bütçe ve Plan Komisyonu 
üyesi değilim. Orada bulunuyordum, derhal kendisi
ne, «Yanlış kabul ediyorsunuz, maddeyi okumadınız. 
Sayın Kutlar'ın verdiği önergenin ışığında maddenin 
redakte edilmesini her halde esas kabul ettiniz.» de
dim. «Evet, ben öyle kabul ettim bunu ve öyle yaptı
racağım.» dedi. 

Aslında bu madde, Bütçe ve Plan Komisyonunda 
ek madde olarak okunmadı; okundu diyen varsa, gel
sin söylesin. Bir kere buradan hata yapılmıştır. 

Dikkat buyurulursa, Sayın İbrahim Tevfik Kut
lar'ın verdiği önerge, bu maddenin birinci fıkrasıyle 
ilgilidir. İkinci fıkrası bambaşka bir maksat taşımak
tadır. Okunmadığı için, değerli arkadaşlarım da onun 
farkına varamadılar. Bunu burada açıklıkla söyle
mek mecburiyetindeyim. Madde okunmamıştır ve 
yanlış olarak kaleme alınmıştır. 

Sayın Köker burada olsalardı, bunun aynen böy
le olduğunu söyleyeceklerdi. 

457 — 
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İkincisi : 
Sayın Tahtakılıç'ın söylediği gibi, bu maddeyi 

Millî Eğitim Komisyonu olarak getirmemizin iki 
amacı vardı. Dikkatlerinize arz ediyorum : 

Geldiler, dediler ki «Kimler bunlar?..» Devlet Mi
marlık ve Mühendislik Akademisinin mensupları ve 
ona benzer, isminin basma «Devlet» olan; yani ar
tık özel okul olmayan. Kimin okulu olan?.. Devle
tin okulu olan. 

«Biz, öğretim üyeliği görevimizi veya öğretim yap
tırma görevimizi yapamıyoruz. Sebebi; biz ancak 
bütçe ile tayin ve takdir edilen ders ücreti kadar üc
ret ile bağlıyız ve sözleşmemizi ona göre yapıyoruz. 
İdarecilerimiz de ayrıca tüzükteki miktarlar üzerinde 
para alıyor. Bu demektir ki. ben geliyorum, 2 saat 
dersimi veriyorum ve gidiyorum. Öteki arkadaşım ge
liyor 1 saat dersini veriyor ve gidiyor. İncelik bura
da; tam gün çalışma demek, eğretim üyesinin veya 
görevlisinin bütün gün derse girmesi demek değildir. 

Biz yükseköğrenimde şunu da arıyoruz; dersten 
sonra talebe ile irtibat kuran, öğrencinin sorularına 
muhatap olan, ona cevap veren, müşküllerini çözen 
bir çalışma devamlılığı olsun ki, adına öğrenim di
yelim, adına okul hayatı diyelim, adına eğitim diye
lim. Bu arkadaşlarımız, «Bizden katiyen bunu. bekle
meyin.» dediler. Geliyor, kendisine tahsis edilen ders 
saati ve takdir edilen ücret kadar (ki, o da burada 
Bütçede tanzim ediliyor) sözleşmesini yerine getiriyor 
ve gidiyor. 

Şimdi, tasavvur buyurur musunuz sonu ne olu
yor? Gençlerimiz güya bu okullarda eğitim görüyor
lar!.. Müsaadenizle eğitim görmüyorlar, sadece ida
recilerle baş başa kalıyorlar. 

Tam günün anlamı ne?... Tanı günün anlamı, her 
gün hocayı derse sokmak değil; ders dışındaki eği
timin ayrılmaz bir parçası olan faaliyetinden yarar
lanma. işte bu parayı onun için veriyoruz. Biz de bu 
maddeyi, gençlerimizin büyük bir kısmının devam et
tiği bu okullara tam günü getirmek için verdik. Bir 
an c/c 40ları filan unutalım. Maddenin önemli olan 
esprisi, önemli olan özü burada. Bu okullara da (ki, 
miktarları çok bunların) tam gün çalışma olanağını 
sağladık. Bundan, hiç bahseden arkadaş çıkmıyor. 
Önemli nokta burası. Bu fıkrayı ihmal ettik mi, tam 
gün çalışma diye bir şey yoktur. Nerede?... Yine adı 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik akademilerine bağ
lı yüksekokullarda. Bunların mevcudu binleri buldu
ğu halde, tam gün çalışma yoktur. Böyle bir eğitim 
olamaz. Hele ayrıcalık hiç olamaz: ama diyorsak ki. 

J bu okullardan mezun olanları biz yükseköğ
renim görmemiş kabul edeceğiz, o başka. Yükseköğ
renim görmüş kabul edeceksek, diploma vereceksek, 
sorumluluk yükleyeceksek, kendisinden hizmet bekle-
yeceksek; müsaade edin de onlar da okul olsun. Okul 
olması için devamlılık bulunsun. Devamlılık bulun
ması için tam gün çalışma olsun. Oysa ki, şimdiki 
mevzuat, bu okullarda tam gün çalışma yaptırmıyor. 
işte onun için getirdik ve bunu getirdiğimiz vakit ye
ni bir sözleşme imkânı doğuyor. Burada ders veren 
elemanlar, bir kısmı kariyer unvanına haizdir, bir 

I kısmı değildir. Olabilir. Okullarıyle yeni bir sözleş
me yapacaklar; ben, tam gün çalışıyorum diyecek. 
O halde, sözleşmede 12 bin lira ile tam gün çalışı-

I rım, diyecek. /c 40'ı ilâve edilecek, i 8 bin lira ola
cak; ama bu miktar neyi geçmeyecek? Diğer yüksek-

I öğrenim yapan kurumlarda öğretim yaptıran kimse
lerin aldığı miktarı da hiç bir zaman geçmeyecek. 

I Zaten ulaşması da mümkün değil. 

Son olarak özetle arz ediyorum; bu sadece para 
I maddesi değildir. Tam gün çalışma olanağı sağlama 

maddesidir. Bu fıkra kalkarsa, o okullar güdük kala-
I çaktır. Biz, gençlerimizin orada bir şey öğrendiğini 
I zannedeceğiz; ama diğerlerinden tamamen ayrı ola 
I rak, tam bir güdük ve kopuk eğitim içerisinde kal-
I malarına sureta göz yumup geçmiş olacağız. Gerçek 
I bu. para üzerinde fazla durmuyorum. 

İkincisi, bu maddenin Bütçe ve Plan Komisyonun
da usulüne uygun görüşülüp. oya bağlanmadığını 

I müşahade ettim. 
Takdir sizindir, arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Muhterem arkadaşlar; 
I Benden evvel konuşan iki hatibi teyiden maruzat

ta bulunmak istiyorum. 
Türkiye'deki akademiler, kendilerine 1951 yılının 

I Bütçe müzakeresinde Bütçe Komisyonunda verilen 
kadrolarla (C) cetvelinden çıkarılan kadrolarla bugün 
üniversite seviyesinde öğretim kadrosuna sahip ol
muşlardır. Fevkalâd3 güzel neşriyatları vardır, mem
lekete son derece yararlı elemanlar yetiştirmektedir-

I 1er ve bazı akademilerin öğrencileri âdeta çalıştıkları 
alanlarda kapışılmaktadır. O kadar başarılı olmuş
lardır. 

I Bunu şunun için anlatıyorum; eğer biz öğretim 
üyelerine, şimdi yüksekokullarda olduğu gibi, birtakım 

I imkânlar tanıyacak olursak; yaşı 35, 40'a gelmiş ol-
I sa dahi. hayat tecrübesiyle öğretim üyeliğini telif et-

458 — 
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mek suretiyle 5-10 sene takdirden sonra kendi bran
şında fevkalâde başarılı araştırmacı, öğretici ve eği
tici olmak imkânına sahip olabilmektedir. Bu, şahsî 
bir kabiliyet meselesidir. 

Bu itibarla, ben Millî Eğitim Komisyonunun met
nini, Bütçe ve Plan Komisyonunun metnine nazaran 
çok daha ileri seviyede görüyorum. Memleketin bü
yük ihtiyacına cevap veriyor. Gerçekten özel yüksek
okulların, Devlet yüksekokullarına inkılâp etmesin
den sonra geçirdiği buhran hâlâ devam etmektedir. 
Öğretim üyesi bulmakta müşkülâtı vardır. E, onların 
bu ihtiyaçlarına cevap vermek gereklidir. Aksi tak
dirde bu müesseseleri kapatmak lâzımdır. Bunlar ta
lebelere de bir huzursuzluk vermektedir. Okuyor, bi
tiriyor; bazan ilânlarda dahi görüyorsunuz, «Eski 
yüksekokullardan mezun olanlar alınmaz.» diyor. 

Arkadaşlar, adına «Yüksekokul» diyeceksiniz, üs
telik Devlete mal edeceksiniz; ama ondan sonra özel 
hayatta ;mezunlar arasında yine büyük tefrikin gö
zetilmesine göz yumacaksınız. Bu huzursuzluk yara
tır. 

Bu itibarla ben, Bütçe ve Plan Komisyonu Söz
cüsü arkadaşımdan rica edeceğim; gerçekten Millî 
Eğitim Komisyonu konuyu daha etraflı ele almış, 
maddeyi ona göre sevketmiştir. Memleketin ihtiyacı
na daha geniş ölçüde cevap verecek bir maddedir. 
Onun kabul edilmesi memleket için daha hayırlı ola
caktır. 

Teşekkür edermi. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, bana söz vermenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmetoğlu. Bir 
dakikanızı rica edeyim. 

Sayın ibrahim Tevfik Kutlar ve Sayın Recai Ko
caman «Görüşülmekte olan tasarının, görüşülmesi
nin bitimine kadar mesainin uzatılmasını...» teklif 
ediyorlar. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Görüşmesinin 
ve oylanmasının bitimine kadar. 

BAŞKAN — O anlamda. Zaten görüşülmesi bi
tince «Kabul edenler, Etmeyenler», diye soruyoruz. 
Yalnız açık oylama için belki şey olabilir. Tereddü-
tüm o noktadan ileri geliyor. Bir de açık oylama 
var. 

Tasarının görüşülmesinin bitimine kadar mesainin 
uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Mehmetoğlu. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş 
kan, sayın üyeler; 

Görüşülmekte olan tasarının ek maddesi hakkın
da fikirlerimi sunmaya çalışacağım. 

1972 yılından beri devletleştirilen yüksekokullar
dan bir kısmı halen Ege Üniversitesine bağlanmış ve 
kadroları verilmiştir. Bir kısmı da İstanbul Üniversi
tesine bağlanmıştır. Yalnız geri kalan yüksekokullar
da çalışanların çoğu kadrosuz olarak çalışmaktadır
lar. 

1) 4 yıldan beri bunlarla ilgili özel kanunları çı
kartılmamıştır. Halen de ne zaman çıkartılacağı bel
li değildir. 

2) Dün «Mektupla Öğretim» adı altında kurulan 
yüksekokullarımız var. Bugün bunlar Yay - Kur adı 
altında 27 tane yüksekokula dönüştürülmüştür. Bun
larda çalışan öğretim görevlileri, hatta doçent ve pro
fesörler de bu ek maddeden istifade edeceklerdir. 

Kanımız şu ki; Millî Eğitim Komisyonunda ka
bul edilen madde, aynen kabul edildiği takdirde, 1765 
sayılı Yasanın 20 nci maddesinin kapsamında diğer 
yüksekokullar da vardır. Uygulamada herhangi bir 
çemişki olmasın diye bunu da zikretmiş bulunuyo
ruz. Bu maddenin aynen kabulü halinde, açıkta tek 
bir öğretim görevlisi ve yardımcısı kalmayacaktır. Bi
raz evvel Sayın Kadri Kaplan Bey'in de ifade ettik
leri gibi, bütün öğrencilerimiz bu öğretim görevlile
rinden istifade edeceklerdir. Hatta bu kabul edilme
diği takdirde, 55 bini aşkın öğrenci sokağa döküle
cektir. Bunu gözönüne alıyorsanız, bu ek maddeyi 
kabul etmeyebilirsiniz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı efen

dim?... Yok. Önergelere geçiyorum, sıra ile okutaca
ğım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1/413 sayılı Yasanın ek mad

desinin Millî Eğitim ve Spor ve Kültür Komisyonun
ca kabul edilen biçimi ile kabulünü öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Ek maddenin Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve 

Kültür Komisyonu tarafından tanzim edildiği ve öne
rildiği şekli ile kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mardin 

Sait Mehmetoğlu 
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Sayın Başkanlığa 
1765 sayılı Üniversiteler Kanununun bazı madde

lerini değiştiren tasarının ek maddesinin ve 12 nci 
maddenin aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Ek madde : Bu kanun hükümleri, Üniversite Per
sonel Kanununun 20 nci maddesinde sözü edilen ku
rumlarda çalışan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
asistanlar ve diğer öğretim araştırma görevlileri ile 
özel kanunu çıkıncaya kadar Yay - Kur öğretim üye
leri ve öğretim görevlileri, asistanları ve öğretim yar
dımcıları hakkında da aynen uygulanır. 

1472 sayılı Kanun kapsamına giren yüksekokulla
rın, sözleşmeli öğretim görevlilerine tam gün çalış
ma düzenini kabul etmeleri halinde 16 nci maddede
ki esaslar dahilinde ve (7c 40 oranında tam gün öde
neği ödenir. 

Ancak, yapılacak her türlü ödemenin tutarı, hiç 
bir halde aynı görevi yapan üniversite öğretim üyesi 
ve öğretim görevlisi, asistanı veya öğretim yardımcı
sının almakta olduğu miktarı geçemez. 

Madde 12. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde metnine, «Yay - Kur'da» ibaresinin so

nuna, «Gençlik ve Spor Akademisi» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Aydın 

Barlas Küntay A. Celâlettin Coşkun 

BAŞKAN — Bu teklifler içerisinde en aykırı olan, 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu
nun kabul ettiği metni de değiştirerek yapılan teklif
tir. 

Şimdi Sayın Reşat Oğuz'un... 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Nasıl bir de

ğişiklik var, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Reşat Oğuz 

açıklayacaklardır zannederim, buyurun Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayın Başkan, sunduğumuz önergede matbaa ha

tası olarak bir husus düzeltilmiştir. Şöyle ki : 
«Ek madde: Bu kanun hükümleri, Üniversite 

Personel Kanununun 20 nci maddesinde sözü edilen 
kurumlarda çalışan öğretim üyeleri, öğretim görevli
leri, asistanlar ve diğer öğretim ve araştırma görev

lileri ile özel kanunu çıkıncaya kadar...» Unutulma;; 
Sayın Başkan; Yay Kur'dan evvel. «... Özel kanu
nu çıkıncaya kadar Yay - Kur öğretim üyeleri, öğ
retim görevlileri ve asistanları öğretim yardımcıları 
hakkında aynen uygulanır.» 

Arzım şu ki; metne «Özel kanunu çıkıncaya ka
dar» ibaresinin ilavesidir. «Yay - Kur..» diye devam 
ediyor, ondan sonra. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bizim metnimizde 
bu mevcuttur; fakat matbaa hatası olarak çıkmamış
tır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde aleyhinde söz is

teyen sayın üye var ını efendim?.. Yok. 
Komisyon?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Müsade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan: 

Ek madde, Millî Eğitim - Gençlik, Spor ve Kül
tür Komisyonunun kabul etmiş olduğu metinde iki 
fıkradan müteşekkildir. Birincisi fıkra, Üniversite Per
sonel Kanununun 20 nci maddesinden bahsediyor. 
Şimdi bu 20 nci maddeden -bahsederken, gayet ta
biî ki, Yay - Kur'u da koyuyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu konu Komisyo
numuzda görüşüldü ve dendi ki, Personel Kanununu 
değiştiren şu tasarı, Personel Kanununda muayyen 
maddeleri değiştiriyor. 20 nci maddeden bahsetmi
yor. Binaenaleyh, 20 nci maddeden bahsedelim ki, 
tatbikatçılara bir vuzuh getirelim deniyor. 

Şimdi, bir kanun meriyette iken. o kanunun bir 
maddesi değişmemişken, o kanunun 20 nci maddesi
ni acaba tatbikatçılar tatbik eder mi, etmez mi diye 
tereddüte düşmenin âlemi yok. Müsaade ederseniz. 
20 nci maddeyi okuyayım ve 20 nci maddenin bura
da endişe zikredilen bütün hususlarını kapsadığını 
göreceksiniz. Binaenaleyh. Üniversite Personel Kanu
nu şu değiştirdiğimiz maddeleri ile mer'i olacağı ci
hetle. 20 nci maddesi ile de mer*i olacaktır demek
tir. 

Binaenaleyh, tatbikatçı; yani muhasebe müdürle
ri 20 nci maddeyi acaba tatbik etmez mi diye bir te
reddüte mahal yok ki. Biz 20 nci maddeyi hiç değiş
tirmiyoruz ki, 20 nci maddenin kapsamına girmeyen 
Yay - Kur'dur. 20 nci maddede bahsi geçmeyen ve 
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kanunu da çıkmamış olduğu için gençlik ve spor aka
demileridir. Bunlardan zikrederiz, geçerli olur; arca 
diğerlerinden bahsetmek, tekrardan başka bir şey ol
maz. Yani, aynı kanununun muhtelif maddelerinde. 
aynı maddenin geçerli olduğundan bahseden madde
ler. Bu gayet tabiî ki, geçerli olacak. 

Şimdi 20 nci madde; matlâbı, «Diğer Kurum Men
suplarını İlgilendiren Hükümler : Bu Kanun hüküm
leri, 7334 sayılı Kanun ve ekleri ile kurulan iktisadî ve 
ticarî ilimler akademilerinin...» Bir kere iktisadî ve 
ticarî ilimler akademileri için tatbik edileceği muhak
kak. «...1172 sayılı Kanunla kurulan Devlet güzel sa
natlar akademilerinin ve 1184 ve 1418 sayılı kanun
larla kurulan Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demilerinin...» Bunlar da giriyor işin içine ve en bü
yük tereddütü mucip olan hal, özel yüksekokulken 
devletleştirilen okullar, onu da kapsamına almış «ye 
1472 sayılı Kanunla üniversite ve akademilere bağ
lanmış olan yüksekokulların öğretim üye ve yardım
cıları hakkında da uygulanır.» demektedir. 

Demek ki, kapsam tereddütleri ihtiva eden husus
lara da uygulandığını belirtiyor. Niye uygulanmıyor? 
Tereddüt ettiğimiz burada Yay - Kur'dur. Yay - Kur 
şu kanun çıktıktan sonra mevkii muameleye konul
muş bir müessesedir. Binaenaleyh, onu kapsamıyor. 
Gayet tabiî ki, tatbikatçılar Yay - Kur'u kapsayacak 
mı, kapsamayacak mı diye düşünecekler: yok oldu
ğu için de tatbik etmeyecekler. 

Bir de akademiler kuruldu; spor ve gençlik aka
demileri, onlardan bahsetmiyor. Binaenaleyh, onların 
kapsam içerisine alınmasıyle mesele çözümlenecek. 

Şimdi, bir kanunun içerisinde aynı kanun merî ol
duğuna göre; ha, unutmayın 20 nci maddesi de me
rîdir demeye hacet var mı?.. 

Gelelim maddenin ikinci fıkrasına; burada bir hu
sus var. Özel yüksekokul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için, açılacak resmî yüksekokul
lar hakkındaki kanun, numarası : 1172. Bu Kanunun 
1 nci maddesini okuyorum : 

«Yüksekokul açma ve işletme görev ve yetkisi : 
Madde 1. — Özel yüksekokul öğrencilerinin öğre

nimlerine devamlarını sağlamak amacıyle üniversite 
fakültelerine ve üniversite seviyesinde öğrenim yapan 
diğer resmî kuruluşlara bağlı olarak bu kanun hüküm
lerine göre Koordinasyon Kurulu kararına dayanıla
rak geçici nitelikte...» Geçici nitelikte... Binaenaleyh, 
bu okullar devamlı nitelikte değildirler. Tatbikat san
ki devamlılık arz ediyormuş gibi gösteriyorsa ve bun
ların devamlı olacağı da muhakkak ise de, kanun ne 

yapalım ki, «geçici nitelikte» demiş «.resmi yüksek
okullar açılır». 

Şimdi, resmî yüksekokullar geçici nitelikte olun
ca, bunlarda çalışan kişilerin statülerinin, daimî ni
telikte olan insanların statüleriyle aynı olması müm
kün değildir. Binaenaleyh, burada mukavele denen 
unsur getirilmiştir, burada mukaveleli çalışılır. 

Şumdi muhterem arkadaşlarım; 
Mukavelenin hüküm - ferma olduğu bir yerde, 

mukavele yapacak kişilere kanunla, sen şu mukavele 
hükümleri içerisinde "kalacaksın diye bir madde ısda
rına imkân var mı?.. Ama, o görevleri yüklendiği za
man bu kanunun; yani Üniversite Personel Kanunu
nun hükümlerine tabi olacak; ama mukavele niteli
ğinden gelen hükmüyle tabi olacak, daimilikten ge
len hükmüyle tabi olmayacak. Onun için, burada işin 
mahiyetinden ve kanunun âmir hükmünden gelen bir 
hukukî ayrıcalık var. Bu hukukî ayrıcalık mukavele 
müessesini getirmiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Bu mukavele müessesesi geldiğine göre, burada 

bunu zikretmek mümkün değil. Sonra burada muka
velenin getirmiş olduğu tarifin içerisine gireceksiniz ve 
ondan sonra da, 16 nci maddede bu kişilere birta
kım yan ödemeler vereceksiniz; fakat o tarif içerisin
de ise, görevden ve kadrodan bahsettiği için 16 nci 
maddeyi tatbik edemeyeceksiniz. E, 16 nci maddeyi 
tatbik edemeyeceğinizden dolayı, bu adamlarla yap
mış olduğunuz mukavelede belki bu adamlara bu hak
ları var zennederek çok aşağıdan ücretler takdir ede
ceksiniz. Onun için, bu maddenin, işin hukukî niteli
ğinden ileri geldiğini, ayrıcalıkları olduğunu, ayrı bir 
hukukî statü ve personel istihdamını icabettirdiğini 
lütfen kabul buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Adalı arkadaşımız haklı olarak yakındı, 

durdu. Ne dedi?.. Birtakım akademiler kurulmuştu. 
Buradaki öğretim üyeleri sonra kadrolarını karşılık 
göstermek suretiyle profesörlük kademesine erişebil
mek için, akademik kariyerlerden geçmeden o göre
vin ve o kadronun sahibi olduklarını ileri sürerek pro
fesörlük unvanı aldılar. Binaenaleyh, bunu siz eğer 
bu şekilde mütalaa ederseniz, yarın bu mansıplara 
oturmuş kişilerin profesörlük unvanları alma zorla-
malanyle de karşılaşabilirsiniz. 

Binaenaleyh, maddenin; Bütçe ve Plan Komis
yonunun tanzim ettiği şekliyle Yay - Kur'u ilâve et
mek; fakat spor ve gençlik akademilerini kapsama
ması ihtimaline mebni onu da katmak suretiyle iyi 
tedvin edilmiş olduğu kanaatindeyim. 

— 461 — 
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Bütün bu sebeplerden dolayı önergeye iştirak et
mediğimizi arz ederim, 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bu yüksek-

ckullardaki geçici nitelik; hem gerçek olarak, hem de 
kanunla ve diğer getirilen hükümlerle kalkmamış mı?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
fiilen kalkmıştır. Bu okullarda okuyan sanıyorum ki, 
Yay - Kur ile beraber 55 bin öğrenciyi okulların dı
şında mütalaa etmek mümkün değildir. Öğrenci al
dıklarına göre, bu okullar devam ediyor; ama elimiz
de de bir kanun var muhterem arkadaşlarım. Bu ka
nunda, «Bu okullar geçicidir.» dendiği müddetçe, ay
rı bir hukuk nizamı tatbik etmeyecek misiniz, yahut 
herhangi bir gün biri çıkıp da; bunlara yanlış bir 
hukuk nizamı tatbik ediliyor, ayrı bir personel rejimi 
tatbik ediliyor dendiği ve dava açtığı zaman ne di
yeceksiniz, bu madde burada durduğu müddetçe?.. 
Onun için, geçicilik hükmü, ne zamana kadar geçici
dir müddetini kapsamadığı cihetle ve kanunun met
ninde kaldığı müddetçe, bu okullar için Parlamento 
herhangi bir şey düşününceye kadar hukuken geçi
cidir. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz sayın konuşmacıya bir ko
nuyu hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — 1624 sayılı 
Yasa ile geçicilik sürekli haline getirilmiştir. Lütfet
sinler, orayı incelesinler. Bu Yasa 26 .9 .1972 tari
hinde çıkmıştır. 

BAŞKAN — Bu hususta söyleyeceğiniz bir şey 
f-ar mı efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Yok efen
dim, 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Benim de bir 
sorum, var, Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

Komisyondan şunu sormak istiyordum : Geçicilik 
meselesi için aynı şeyi söyleyecektim. Kaldı ki, geçi
cilik, öğrenim hayatının noksanlığı anlamına alına
maz. Bu anlaşıldı. 

İkincisi; Komisyon şunu iyice tetkik ve tespit et
sin : Bu okullarda tahsis ve tayin edilen ders başı-

i na ücretin tutarından fazla, tam güne sığacak şekilde 
I sözleşme yapmak mümkün müdür?.. Değildir. Bu 

noktayı tespit edelim. Bu mümkünse katılıyoruz. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın Baş-
j kan, bunun tatbikatçıdan; yani Millî Eğitim Bakan-
j lığı temsilcisinden sorulmasını istirham ediyorum. 

Çünkü tatbikatçı olmadığım için belki yanlış beyanda 
I bulunurum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yerimden usul hakkında maruzatta bulunabilir mi
yim?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, za-

I manlanm aldığım için bütün arkadaşlardan özür di-
I lerim; Bu. şekilde kanun tedvininin, bendeniz zevkine 

varamadım. Biz, şimdi burada kanun mu tedvin edi-
J yoruz? Umumî Heyet halinde komisyon çalışması 
I yapamayız. Komisyonlar bu takrirleri alsınlar, daha 
I doğrusu bu Komisyon, Bütçe Komisyonudur, bunu 
I tetkik etsinler. Arkadaşımız her ne kadar Komisyon 
I Sözcüsü ise de, parlamenterdir, bütün kanunların tat-
I bikine cevap verecek durumda değildir. Bu şekilde çı-
I kaçak kanunla salimen neticeye varılmıyor. 

I BAŞKAN — Sayın Adalı, biz teklifleri aynen oku-
I yoruz; bir defa tümünü okuyoruz, sonra da tek tek 
I ele alıp okuyoruz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Komisyon bu 
i teklifleri geri alsın. 

I BAŞKAN — Komisyon, katılmadığı bir teklifi 
I alır mı? Komisyon, üzerinde inceleme yapmak ihtiya-
I cini duyduğu zaman... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — İnceleme yap-
I mak üzere efendim. 

I BAŞKAN — Bunu alıyorum der, tetkik edeceğim 
I der; her zaman bu hakkı haizdir. İsterse alır; ama bu-
I nu alması için de icbar edemem. İşte burada Komis-
I yon, alırsa alır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Kanun üzerin-
I deki insicam kayboldu, rahatlıkla rey veremeyeceğim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan... 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Bendeniz, Sayın 

I Adalı'nm fikrindeyim, önemli bir kanun. Değerli ar-
I kadaşımızın bize verdiği görüşle Sayın Yüce'nin ver-
I diği görüş arasında bir tutarsızlık var, anlayamadım. 
I Herhalde kanunun selâmeti yönünden, Komisyonun 
| bunu değerlendirmesinde yarar vardır. 



C. Senatosu B : 55 14 . 4 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon, bu maddeyi ilişikteki 
gerekçelerle bir defa 4 daha gözden geçirmeyi düşü
nüyor mu efendim, yalnız bu maddeyi?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır efen
dim, almıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon böyle bir ihtiyaç hisset
miyor. 

Hükümet?.. Sayın Ethem Kırmacı, Sayın Kaplan' 
in bir sorusu vardı, «Hükümet cevap vermelidir.» dedi. 

YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRÜ ET
HEM KIRMACIOĞLU — Ders ücretleri üzerinden 
sözleşme yapılıyor. Ayrıca, tam gün çalışan idareci
ler ve asistanları da var; fakat ders ücreti üzerinden 
sözleşme yapıldığı için, tam gün çalışma mevzuu ol
muyor. Kendileri, sözleşme ile taahhüt etmiş oldukları 
derslerini veriyorlar ve tabiî tam gün çalışma diye bir 
durum olmadığı için, bu tam gün konusu diye bir ça
lışma şeyi de olamıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Başka soru var 
mı efendim?.. Yok. 

Sayın Mehmetoğlu, siz bir önerge vermişsiniz. Ay
rıca, Sayın Reşat Oğuz'un önergesine de imza koy
muşsunuz; yani Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Kül
tür Komisyonunun metninin kabul edilmesini, küçük 
bir ilâve ile teklif eden Sayın Oğuz'un önergesine de 
imza atmışsınız. Birinci teklifi kaldıralım mı? 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, haklısınız, Sayın Oğuz'un önergesine katılıyo
rum. Çünkü, orada üç kelimelik bir ilâve var, «Özel 
kanunları çıkıncaya kadar.» diye. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — O zaman şu ilk teklifinizi size iade 

ediyorum, bu noktada birleştiniz, 
Sayın Babüroğlu, Sayın Oğuz'un önergesine imza 

koymamakla beraber, aynı Komisyonun metnini tek
lif ediyorsunuz. Aradaki fark, Sayın Oğuz, «Özel ka
nunu çıkıncaya kadar» ibaresini eklemiş. Acaba bir
leşmeniz mümkün mü? 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) —- Sayın Başkan, benim anlayışıma göre 
bu, Yasa, Millî Eğitim Komisyonunun yasasıdır; ih
tisas komisyonu bu değil. Millî Eğitim Komisyonu
nun Başkanı katıldığına göre, bendeniz de bu gaye 
ile katılıyorum. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Oğuz'un önergesinde 
birleşiyoruz. Bunu size iade ediyorum o halde. 

Şimdi, böylece Sayın Reşat Oğuz ve kendisine ka
tılan Sayın Lûtfi Doğan, Sayın Mehmetoğlu ve Sa

yın Babüroğlu'nun iştirak ettikleri önergeyi kabul 
edenler... («Anlaşılmadı.» sesleri) Tekrar edeyim efen
dim: dinlerseniz anlamak mümkün olacak arkadaş
lar. Sayın Oğuz, Sayın Mehmetoğlu, Sayın Lûtfi Do
ğan ve Sayın Babüroğlu; Millî Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür Komisyonunun kabul ettiği metni, 
bir küçük ibare ilâvesi ile teklif ediyorlar. Onun da 
ne olduğunu okudum ve zabıtlara geçti; yani, «özel 
kanunu çıkıncaya kadar.» 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — O haşivdir efen
dim, ne demek öyle, «Özel kanunu çıkıncaya kadar»? 

BAŞKAN — Efendim, haşivse kabul etmeyecek
siniz Beyefendi, oyunuzu kullanacaksınız. Bunun üze
rinde mütalaa edildi daha evvel, konuşan konuştu. 
Şimdi anlaşıldı zannediyorum. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif, kabul 
edildi. 

Şimdi, ek maddeyi kabul ettiğimiz bu önerge isti
kametinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Sayın Başkan, 
önerge var, «Akademilerin ilâvesi» tabiri var. 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı teklif oylandı. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —" Olur mu 
efendim? O ayrı konu Sayın Başkan. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — O ayrı. 
BAŞKAN — Nasıl ayrı, yepyeni bir metin ka

bul ettiler. Artık şey olur mu? En aykırı teklif bu 
tekliftir; hayır efendim, hayır. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
bu madde Komisyonun metninde yok; fakat kanun
ları çıkıncaya kadar muallâkta kalmasın diye buraya 
eklenir. 

BAŞKAN — İki önerge bir arada kabul edilebi
lir mi, bu önergeye monte edilecek bir tarafı var mı 
bunun? 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Evet var efen
dim. Aksi takdirde, gençlik ve spor akademileri öğ
retim üyelerine ödeme yapılamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz, ek madde metnine teklif edi
yorsunuz; yani bizim Komisyonumuzun kabul ettiği 
maddeye ilâvede bulunuyorsunuz. Halbuki, deminki 
teklif bizim metnimiz değil, başka bir komisyonun 
metni, hem de değiştirerek; yani en aykırı metin. Yan
lış mı anlıyorum acaba? 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Sayın Başkan, 
yeni bir ek madde ilâvesi ile olur, 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, usul hakkında müzakereye 
ihtiyacımız var efendim, Lehte aleyhte birer sayın 
üyeye... Sayın Kocaman, buyurun, 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Akşamın bu geç saatlerinde usul falan diye de
ğerli zamanlarınızı almak istemezdim; ama bir yan
lış uygulama ve emsallere sebebiyet vermemek ve şu 
tartışmayı doğru bir vadiye, doğru bir istikâmete sev-
kedebilmek amacıyle huzurlarınızı işgal ettim. 

Önümüzde, Bütçe Komisyonu tarafından kabul 
edilmiş bir metin var. Bu metin üzerinde müzakere 
açıyoruz. Bir önerge verildi, o metnin yerine yeni bir 
metin geçti; Millî Eğitim Komisyonu tarafından ka
bul edilmiş olan metnin iki üç kelime ilâve edilmiş 
şekli. Bunun dışında iki değerli arkadaşım; tamamen 
Bütçe Komisyonu ve Millî Eğitim Komisyonunun 
müzakerelerine, metinlerine esas olan konuların dı
şında apayrı, bambaşka bir konunun daha metne 
ithalini, sokulmasını öngören, talep eden bir önerge 
vermişler. 

Şimdi, Sayın Başkanımız oylama sırasında doğru 
bir yola başvurdu, «En aykırısından başlayarak oyla
maya başvuracağım.» dedi. Bu yol doğrudur. En ay
kırısını oyîadı, kabul edildi. Eğer, diğer önergeler oy
lanıp kabul edilen bu en aykırı önergenin zıddına bir 
anlam taşıyor idiyse, ondan sonraki önergeler elbet
te ki oylanmayacak. Ancak, diğer önergeler, oylanıp 
kabul edilen önergede yazılı olandan başka şeyler ge
tirici nitelikteyse, onlar da normal olarak oylanacak. 
Kabul edilir veya edilmez; o Genel Kurulun bileceği 
bir şeydir. 

Şimdi bu dağınık izahatımdan sonra vardığım so
nuç şu : Değerli arkadaşlarımın, spor akademilerinin 
de bu madde kapsamına alınmasına ilişkin önerge
lerinin oya vazedilmesi şarttır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Müsaade eder 

misiniz yerimden bir hususu arz etmek istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ege. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bizim kabul et
tiğimiz ilke, kanunun yapılmasında doğrudan doğru
ya bakanlıklara bağlı yüksekokullar değildi. O zaman 
Üniversiteler Kanununa bağlı olan ve onların yan kı
sımları olan, yükseköğretim yapan bir çok yüksek
okullar var. 

Eğer akademiler bir bakanlığe doğrudan doğruya 
bağlı olursa, öbür yüksekokullarla arasında büyük 

ayırım çıkar. Bunun evvelâ tespiti lâzım. Bu en önemli 
noktadır, 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ege. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Komisyon mad

deyi geri alsın, tetkik edelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, konuşmakta 
olduğumuz konu ayrı. Evvelâ bir meselenin usulünü 
hallediyoruz. Şu önergenin oylanması Tüzük muvace
hesinde mümkün mü, değil mi? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Sayın Kocaman'm ifade ettiği şekilde bu öner
geyi oylamak mümkündür; ancak ben bir noktayı 
arz etmek istiyorum. 

Saat bir hayli gecikti. Bazı arkadaşlarımız bu iş 
oldu bitti, geçsin gitsin gibi düşünebilirler veya dü
şünmezler; ama görüyorum ki, çok arkadaşım da te
reddüt içerisindeler. Tüzüğü bir kenara bırakınız, 
şimdi bu meselede asıl söz sahibi olan ihtisas komis
yonu Millî Eğitim Komisyonudur. Millî Eğitim Ko
misyonu ile Bütçe Komisyonu, görüyoruz ki bazı nok
talarda taban tabana zıt hale geliyorlar ve biz nihayet, 
elimizdeki kanun tanrısı metnine göre üyeler olarak 
konuşuyoruz. Açıkçası, komisyonlar kadar derinliğine 
girmiş değiliz. İçimizde ne tarz oy kullanmak lâzım 
geleceği hakkında bir burukluk var. Ben şahsen iyi 
kötü bir Millî Eğitimci olduğum halde, bir kararın 
içerisinde değilim. Bütçe Komisyonunun Sözcüsünü, 
Başkanını dinliyorum, makul geliyor; öteden Millî 
Eğitim Komisyonunun Başkanının teklifine bakıyo
rum, o daha üstün geliyor. Çok rica edeceğim, şu
nu şuraya kadar getirdik. Komisyon lütfetsin bunu 
geri alsın. Kendileri isterlerse yine aynını getirsinler; 
ama bize düşünmek imkânını versinler. Bunu şu anda 
oylayıp da oldu bittiye getirmeyelim. O noktayı arz 
etmek istiyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Yüce, bu meseleye bir kolay
lık getirmiş olmak için herhalde geri almakta fayda, 
yarar var. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Buyurunuz 
efendim, 

BAŞKAN — Bu takrirleri almak demek, mutlaka 
ona katılmak demek değildir. Daha derinden tetkik 
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edip yarınki oturumda, arada 24 saat yok, bu mese
leyi görüşmek de mümkündür, 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bendeniz bu maddenin yeniden Komisyonda gö
rüşülmesi için geri almaya amadeyim. Anlıyorum 
ki; arkadaşlarımızın arasında bir fikir uygunluğu ol
madı, bir anlaşılmazhk durumu hâsıl oldu. Yalnız, 
zatı âlinize yardımcı olmak için söz almış bulundum. 
Maddeyi oyladınız... 

BAŞKAN — Maddeyi oylamadım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yani, öner
geyi oyladınız. 

Şimdi, o önergeyi almayacağımızı beyan ettik. 
Başka önergeleri, eğer Sayın Kocaman'ın ifade etmiş 
olduğu gibi oylarsanız, bendenize de o zaman sual 
tevcih ederseniz, zannediyorum daha çok hukukun 
içerisinde olmuş oluruz. Onu arz etmek istedim efen
dim. 

BAŞKAN — Bir önerge kabul ettik, maddeyi oy-
lamad:k. 

Başka bir önerge var, vakit de bir hayli geçti. 
Lütfediniz, bunu geri alınız; yarın görüşelim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, öbür önergeyi alayım efendim, bu suretle mad
deyi alrmş olalım. Bilmiyorum hukukî bir... 

BAŞKAN — Bu önergeyi alınız. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet, işte 
onu arz elmek istiyordum. Bir hukukî hata işlemiye-
lim diye bendeniz tereddüt içerisindeyim. 

BAŞKAN — Ben de onu demek istiyorum. Hat
ta, kabul edilen önergeyi de alınız. Onu kabul edilmiş 
bir önerge olarak, bunu da henüz muameleye kon
mak üzere bulunan bir önerge olarak alınız; bakalım 
bir görüşünüz olacak mı? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Tamam 
efendim, alıyoruz Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zaten 
madde oylanmadığına göre, oylanmış veya oylanma
mış önergelerle birlikte geri almaları lâzım. 

BAŞKAN — Önergelerle birlikte geri almış olu
yorlar efendim, öyle oluyor. 

Teşekkür ederim efendim. 
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz bir cümle ile arz edeyim. 
İçtüzüğün 97 nci maddesinin son fıkrasında; «Ta

dil teklifi dikkate alınırsa, Komisyona havale edilir. 
Komisyon dikkate alınan tadil teklifine...» diye hü
küm var. Tadil teklifinin dikkate alınmasına karar 
verildiğine göre, bu hüküm dairesinde Komisyon lüt
fen işlem yapsın. 

BAŞKAN — Evet efendim; yani ya anında, bu
lunduğu yerden derhal katılmış gibi kabul eder veya 
etmez yahut da alır. 

Efendim, Birleşimi yarınki Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.37 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

55 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 4 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız bir asıl ve bir yedek üye seçimi. 
2. — AET Karma Parlamento Komisyonunda 

açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 
3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Fik

ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (3 0/12) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/13) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi î. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idari işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dışişleri • Bakanının Pakistan'a gitme 
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23) 

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tara
fından yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) . 

(Devamı arkada) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 

Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürleri 
ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (İ 0/31) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan döt yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/32) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. 00/34) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin ku
ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/35) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, su ürünleri ile meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/37) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair -
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1976) 

2. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/176; C. Senatosu : 1/414) (S. Sayısı : 566) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1976) 

X 3. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniver
site Personel Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/276; C. Senatosu : 1/413) (S. Sayısı : 570) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1976) 

4. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/388; 
C. Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 4 . 1976 

X 5. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Se
natosu : 1 416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) 



Topiant.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 570 

2 5 . 6 . 1 9 7 3 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim, Gençlik- ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/276; C. Senatosu : 

î / 4 1 3 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 228) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
2130 

II . 3 . 1976 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 10 . 3 . 1976 tarihli 74 ncü BLrleç'mmde öncelikle görüşülerek açîk oyla kabul edilen, 
25 . 6 . Î973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiriîmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, dosyasa i!e bir
likte sunulmuştur. 

Sayalarımla. 
Kemal Güven 

Mülct Meclisi Başkam 

Not : Bu tasan 1.4. 1975 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2, 9, 10 . 3 . 1976 tarihli 70, 73 ve 74 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 228) 
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Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu raporu. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve 2 • * • ^76 

Kültür Komisyonu 
Esas : 1/413 

E : - - .- 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 Mart 1976 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerinin kaldırılması ve Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 11 Mart 1976 tarihli ve 2130 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına göndermekle Komis
yonumuzun 18 Mart 1976 tarihli Birleşiminde teşkil olunan Altkomisyonun yaptığı çalışmaların da değerlen
dirildiği 30 ve 31 Mart 1976 ile 1 ve 2 Nisan 1976 tarihli Birleşimlerde Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile 
Üniversiteler Rektörleri ve temsilcileri ile Yüksekokullar Müdür ve temsilcileri ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Ma
liye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Devlet Memurları Kanunu uyarınca kamu kesiminin bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 
çalışan personel hakkında gerek ismi verilen kanun ve gerekse ismi verilen kanun uyarınca çıkarılan kararna
meler ile tespit edilen - malî - düzenlemelere paralel olarak, Üniversite Personel Kanununun ilgili hükümle
rinde de gerekli değişikliklerin yapılmasını öngörmektedir. 

Tasarı, kamu kesiminde çalışan tüm görevlilerin tabi olacakları - malî - düzenlemeler arasında bir para
lellik sağlanabilmesini gerçekleştirirken, Anayasanın Üniversitelere ilişkin olarak benimsediği ilkelerin de geçer
liğini sağlayacağı ve böylece Üniversitelerin - Akademik - kadrolarının gelişmesinde olumlu sonuçlar sağlayacağı 
görüşü ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 5. 7. 9, 10. 11 ve 13 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi ile Üniversite Personel Kanununun «Gösterge Tablosu» 
başlığını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesi öngörülmektedir. Madde, esas itibarı ile Ko
misyonumuzca da benimsenmiş ancak, bu değişiklik önerisinin birinci fıkrası, uygulamaya açıklık getirilebilmek 
amacı ile fıkra metninde sözü edilenlerin, görevlerinin mahiyeti gözetilerek yeniden düzenlenmiş ve «öğretim 
görevlileri» de, hüküm kapsamına alınmış ve anılan görevliler, hüküm kapsamına alınırken, esas görevlerinin 
üniversitede olması şartı da getirilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesindeki değişiklik önerisine ilişkin son fıkra, Komisyonumuzca benim
senmemiş ve metinden çıkartılmıştır. Zira, 4 ncü madde ile getirilen düzenleme, aylıkların «unvan» esas alınmak 
sureti ile tespitini öngörmektedir. 

Düzenlemede, aylık miktarı, doğrudan doğruya «unvan» karşılığı olduğu cihetle Üniversitelerin, Üniversite
lerin elinde olmayan nedenler sonucunda öğretimlerinin fiilen yapılamaması halinde dahi ilgiliye, «unvan» 
aylığı olarak ve bu «unvan»a bağlı olarak yerine getirilmek zorunda bulunulan bir ödemenin yerine getirileme
mesi keyfiyetinden söz edilmektedir. 

Üniversite faaliyetlerinin, münhasıran öğretim faaliyeti olmadığı ve daha birçok akademik faaliyeti de 
kapsadığı cihetle sürekli bir mahiyet arz eden bu faaliyetlerin yürütücüleri olan ve «Unvanları» itibarı ile 
belirtilen miktarda aylığa hak kazanmış bulunan görevlilerin bu haklarından yoksun bırakılması, hukuka ve 
kanuna uygun görülmemiştir. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 nes maddesi ile Üniversite Personel Kanununun «Öğretim yükü ve 
ek ders ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü maddesinin de getirilmesi öngörülmektedir. Madde, esas itibarı ile Ko
misyonumuzca da benimsenmiş ancak, 14 ncü madde değişikliğinin üçüncü fıkradan sonraki hükümleri, uy
gulamaya açıklık kazandırılabilmesi ve 1976 malî yıh Bütçe Kanununun, konuya ilişkin 53 ncü maddesinde 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 570) 
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getirilmiş olan esaslara paralel bir düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için yeni bir tanzim biçimi benimsen
miş ve bu düzenlemede, gösterge rakamları, bütçe kanununda tespit olunan ödeme miktarlarına uygun olarak 
yeniden belirlenmiştir. 

Madde 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci madde 
Riski ve Teminindeki Güçlük zammı» başlığını taşı 
Madde, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsen 
telerin akademik kadrolarının gelişmesini sağlayabil 
kamu kesiminin diğer kurumlarında - yönetici - kadro 
leri bir ödeme düzenini kurabilmek ve nihayet özetle 
görüldüğü ve uygulamada çeşitü sorunlara konu olaca 
kartılmak sureti ile madde yeniden kaleme alınmıştır. 

si ile Üniversite Personel Kanununun «İş Güçlüğü, İş 
yan 16 ncı maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir. 
•niş ancak, uygulamaya açıklık getirilebilmek, üniversi-
mek, üniversite ve bağlı kuruluşlar yöneticilerinin de, 
lar için öngörülmüş olan miktarda yararlanabilecek-
meye çalıştığımız görüşler ile bağdaşamayan nitelikte 
ğı endişesi üstün geldiği cihetle, son fıkra metinden çı-

Ek madde. — Komisyonumuz, işbu tasarının aslında, üniversite öğretim ve araştırma kadrosunun - malî -
düzenlemesini gerçekleştirici olduğu ve münhasıran - üniversite - ile ilgili olduğu konusunda birleşmiş ve 
yukarıda arz edildiği üzere - akademik - kadronun daha cazip imkânlara kavuşturularak bilimsel ve teknik 
ilerleme için zorunlu beyin gücü ile bilim ve teknik kadronun oluşmasında esas unsuru teşkil eden üniversi
telerin azamî imkânlar ile takviyesini yararlı görmüş ve bu yolda mesai sarf etmiştir. 

Bu çalışmasında Komisyonumuz, Üniversite Personel Kanununun «Diğer kurum mensuplarını ilgilen
diren hükümler» başlıklı 20 nci maddesinin mevcudiyeti karşısında bu maddede sözü edilen kurumlarda gö
revli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, asistanları v i öğretim yardımcıları ile halen Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde faaliyet gösteren «YAY KUR» öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, asistanları.ve öğretim yardım
cıları hakkında da aynı - malî - rejimin uygulanmasını zorunlu görmüş ve bu zorunluluğu da - malî - rejime 
inhisar ettirmeyi gerekli bulmuştur. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere de metne bir ek madde getirmiştir. 

Bu ek maddenin son fıkrasında da, - yeterli - ve - yetenekli - kişilere yüksek öğretim kadrolarına dahil ola
bilmeleri için imkânların sağlanması da yararlı mütalaa olunmuş ve son fıkra böylece tanzim ve tedvin edil
miştir. 

İşbu raporumuz, gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Madde 12. — Kanunun yürürlük tarihini belirleyen 12 nci madde esas itibarı ile Komisyonumuzca tla 
benimsenmiş ancak, aynı kapsam ve muhtevadaki kanunlar için benimsendiği üzere yürürlük tarihinin 
1 Mart 1976 şeklinde değiştirilerek madde kabul ve tedvin edilmiştir. 

Başkan 
Antalya 

Reşat Oğuz 

Tabiî Üye 
(Bu kanunda sözcü) 

Sami Küçük 

Sözcü 
Mardin 

Sait Mehmetoğlu 
İmzada bulunamadı 

' Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

İzmir 
Beliğ Beler 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Feyzi Halıcı 

imzada bulunamadı 

C. Bşk. S. Üye 
Sadi Irmak 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Bursa 
Barlas Küntay 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

İmzada bulunamadı 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

İmzada bulunamadı 

Adana 
Hayrı Öner 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Tunceli 
Naim Taşan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 570) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Karar No. : 1/413 7.6. 1976 

Esas No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 
MİM Meeisinin 10 Mart 1976 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerinin kaldırılması ve kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 11 Mart 1976 tarihli ve 2130 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Ko
misyonumuzun 7 Nisan 1976 tarihli Birleşiminde Üniversiteler rektörleri ve temsilcileri ile Millî Eğitim Ba
kanlığı ve - YAY - KUR - temsilcileri ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Görüşmelerde uygulanan usul : 
Komisyonumuz, tasarının görüşmelerinde, tasarıyı kendisinden önce tetkik ve müzakere eden ve görüş

leri ile kabul ettiği metni, 2 Nisan 1976 tarihli ve esas 1/413; Karar 3 sayılı raporu ile belirleyen, Millî Eği
tim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonunun arz edilen 2 Nisan 1976 tarihli ve Esas 1/413; Karar 3 sayılı 
raporunu ve bu rapora esas metni, görüşmelere esas almıştır. 

Tasarının mahiyeti ve düzenleme alanı : 
Tasarı, Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu personeline gerek Dev

let Memurları Kanunu ile ve gerek Devlet Memurîan Kanunu uyarınca konulan kanunlar ve kararnameler 
ile tespit edilen - malî - düzenlemelere paralel olarak Üniversite Personel Kanunu kapsamındaki kamu görev
lilerine ilişkin olarak Üniversite Personel Kanununun ilgili hükümlerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını ön
görmektedir. 

Tasarının Komisyonumuzca değerlendirilme ve benimsenme gerekçesi : 
Tasarı Komisyonumuzca, kamu kesiminde çalışan tüm görevlilerin tabi olacakları - malî - düzenlemeler 

arasında bir - denge - ve - parelellik - sağlanabilmesini gerçekleştirici mahiyeti ile Kalkınma Planı esaslarında 
değerie-ndirilm'iş ve Kalkınma Plannın - ücretler arasında denge ve paralellik - mevcut bulunmasına ilişkin esas
lara uygunluğu ve Anayasanın üniversitelere ilişkin ilkelere ve espriye uygunluğu, tespit olunmak sureti ile 
berJîmsenm'iştir. 

Komisyonumuzca aynen veya değiştirilerek kabul edilen maddeler ve değiştirilen maddelere ilişkin değişik
lik gerekçeleri : 

Yukarıda arz edildiği üzere Komisyonumuz, görüşmelerde Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonunun 2 Nisan 1976 tarihli ve Esas 1/413; Karar 3 sayılı raporunu ve bu rapora ekli metni, esas al
mıştır. 

Tasarının, Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonunca kabul edilen 1. 2, 3, 4, 5, 9. 10, 11 ve 
12 nci maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Görüşmelere esas alınan Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu metninin 
6 ncı maddesi ile Üniversite Personel Kanununun «Öğretim yükü ve ekders ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir. Madde, esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, 
madde metninin sonuna yapılan bir eklenti ile Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonunun, 
Millet Meclisi metninde 1976 Malî Yılı Bütçe Kanununun 53 ncü maddesi esaslarında yaptığı düzenleme, yine, 
sözü edilen 53 ncü madde metninde yer alan kayıt ile değerlendirilmiş ve öğretim üyeleri ile öğretim görev
lilerinin yapabilecekleri ek ders sayısı hakkında uygulamaya açıklık getirilmiştir. 

Madde 7. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kjltür Komisyonunun aynen kabul ettiği Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi ile Üniversite Personel Kanununun «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» başlığını 
taşıyan 15 nci maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir. Millet Meclisi metni, esas itibarı ile Komisyonumuz
ca da benimsenmiş ancak, madde metninde yer alan «-.bir defaya mahsus uzatma» keyfiyeti, henüz gelişme saf-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 57C) 
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hasında olan üniversitelerin, hangi perspektif içinde ve nasıl gelişeceğinin şimdiden tespiti mümkün olama
yacağı mülâhazası ile metinden çıkartılmış ve bu değişiklik yapılırken de, üniversite yöneticilerinden, bu 
yoldaki çalışmalarında azamî gayret ve süratin beklendiği de ifade edilmiştir. 

Madde 8. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu metninin 8 nci maddesi ile Üniver
site Personel Kanununun «îş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı» başlığını taşıyan 16 ncı mad
desinin değiştirilmesi öngörülmektedir. Madde, esas ve metin itibarı ile Komisyonumuzca da aynen benim
senmiş ancak, uygulamaya açıklık getirebilmek amacı ile madde metninin başına «Bütün» ve birinci ve üçün
cü fıkraların sonuna da «her ay» ibareleri eklenmiştir. 

Komisyonumuzca, kabul edilen madde metnindeki - her türlü yan ödeme hesaba katılmaksızın - ifadesi
nin öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve asistan kadro karşılığı derecelerinin - fş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zammı ile tam gün ödeneği - hesaba katılımksızın belirlenen - aylık tutarını - tanımlamakta oldu
ğunun Komisyon raporunda açıklığa kavuşturulması ve uygulayıcılara ışık tutulması uygun mütalaa olunmuş
tur. 

Ek Madde — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonunun «Ek madde» önerisi, esas 
itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, anılan Ek Madde metninde yer alan ve Üniversite Per
sonel Kanununun 20 nci maddesine yapılan gönderme, Üniversite Personel Kanununda yapılacak her türlü 
değişikliğin olağan olarak ve doğrudan doğruya 20 nci maddede sözü edilen diğer kurumlarda çalışan görev
lilere de uygulanacağı cihetle - haşiv - bulunmuş ve metinden çıkartılmış ve - YAY - KUR - ile ilgili hüküm 
zorunlu mütalaa edilmiş ve uygulanabilmesi için de ihtiyaca uygun biçimde yeniden kaleme alınmış ve 
maddenin son fıkrası hükmü de, Millî Eğitim Bakanlığının, fıkrada ifadesini bulan sözleşmeli görevlilere 
ilişkin bütçe imkânları esaslarında değerlendirilmiş ve bu bütçe imkânları nedeni ile belirtilen sözleşmeli gö
revlilerin bu kanunun getirdiği yeni hükümlerden ancak sözleşme süreleri sonunda yapacakları yeni sözleş
meler ile yararlanabilmeleri görüşünün üstün gelmesi sonucunda, metinden çıkartılmıştır. Bu kapsamdaki 
görevlilerin, yeni sözleşmelerini yaparlarken, hangi hükümlerden ne şekilde ve ne zaman yararlanabilecekle
rini tespitte ve kabulde, hukukumuzdaki «sözleşme serbestisi» sonucu serbest oldukları ve ayrıca bir kanun 
düzenlemesine ihtiyaç duymayacakları açıktır. 

Madde 12. — Komisyonumuz, kanunların geriye yürümesi uygulamasının yarattığı ve yaratabileceği so
runları gözeterek, Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonunun 12 nci maddesini benimseme
miş ve Millet Meclisi metnini, aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilik istemi : 
Komisyonumuz, tasannın, yukarıda değinildiği üzere kamu kesiminde görevli tüm personelin tabi olacak

ları - malî - düzenlemeler arasında bir - denge - ve - paralellik - sağlayıcı- olarak kabul ettiği ve böylece be
nimsediği tasarının en kısa zamanda görüşülüp kanunlaşması ve belirtilen - denge - ve - paralellik - ilkesini 
gerçekleştirmesini zorunlu görmüş ve bu gerekçe ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

işbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

-Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Ankara C. Bşk. S. Üye Zonguldak Balıkesir 

Yiğit Köker Söz hakkım saklı A< Demir Yüce Rai} Eriş 
Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın C. Bşk. S. Üye C. Bşk. S. Üye Erzincan 
Halil Goral Zeyyat Baykara Fethi (Çelikbaş Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep Gümüşhane Kahraman Maraş Kars 
/. Tevfik Kutlar Ö. Naci Bozkurt Adnan Karaküçük Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya Tabiî Üye Trabzon 
Ahmet öznuımcıı. Haydar Tunçkanat Hasan Güven 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanunun, «Öğretim Üyeleri ve Asistanlar Sınıfı» başîığuu taşıyan 2 nci maddesinin (b) 
bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim Üyeleri ve Asistanlar sınıfı : 

MADDE 2. — b) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri ve atandıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren, 
4 ncü derecenin ilk kademe aylığım (kazanılmış hak olmamak şartıyle) almaya başlarlar. Doçentliğe atanacak
ları zaman daha yüksek derecede bulunanlar kazanılmış hakiarıyle atanır. 

MADDE 2. — Kanunun, «Öğretim ve Araştırma Görevlileri ve Diğer Yardımcılar Sınıfı» başlığım taşı
yan 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim ve araştırma görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı : 

Madde 3. — Öğretim ve araştırma görevlileri ve ciğer yardımcılar sınıfı öğretim ve araştırma görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerden oluşur. 

Bunlardan öğretim ve araştırma görevlileri açık öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşılık 
gösterilmek suretiyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sımfm derece ve kademesinin iki de
rece üstünden, diğerleri ise bir derece üstünden işe başlarlar. 

Gerektiği takdirde, kadro karşılık gösterilmeksizin sözleşme ile yabancı uzman çalıştırılabilir. 

MADDE 3. — Kanunun, «Kadrolar» başlığını taşıyan 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kadrolar : 

Madde 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile asistanların ve diğer yardımcıların kadroları, üniversitelere 
bağlı fakülte ve diğer öğretim ve araştırma kurumlarının talepîeri üzerine, üniversite senatolan tarafından 
tespit ve üniversitelerarası kurulca onanarak ilgili makama teklif edilir. Kadrolar, kadro veya teşkilât kanun
larında gösterilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esaslar, üniversitelerarası kurulca ve bir yönetmelikle saptanır. 

MADDE 4. — Kanunun, «Gösterge Tablosu» başhğ™ taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlara her ay 50. doçentlere her ay 
100, profesörlere her ay 200 gösterge üstü uygulanır. 

Üniversitelerin çeşitli nedenlerle normal öğretim düzenlerinin bozulması ve öğretimin fiilen yapdamaması 
halinde, üçüncü fıkradaki ödemeler, müesseselerin öğretime kapalı kaldıkları süreler için yapılmaz. 

MADDE 5. — Kanunun, «Görevlendirme» başlığı^'- taşıyan 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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MİLLl EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE 

KÜLTÜR KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun «Gösterge Tablosu» başlığı
nı taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini almış Asistanlara ve Öğretim Görevlilerine 
50, Doçentlere 100, Profesörlere 200 Gösterge Üstü 
uygulanır. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Miüî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 3 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Milü Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 4 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yurt içi görevlendirme ödemeleri : 

Madde 13. — Yurt içinde bir görevin ifası için gö reviendirih'p süreli veya geçici olarak aslî görev ye
rinden ayrılan üniversite öğretim üye ve yardımcılarına gerçek yol giderleri ve günlerin her biri için Harcı
rah Kanunu uyarınca gündelikleri ödenir. 

ödeme, üniversite hesabına görevlendirilenlere üniversiteîerce, başka kurum hesabına görevlendirilenlere 
ilgili kurumca yamhr. 

MADDE 6. — Kanunun «öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti» başlığım taşıyan 14 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti : 

Madde 14. — Bağh olduğu üniversite içinde, bir öğretim üyesinin Öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ve yönettiği tez miktarı dikkate alınarak ve yönetim hizmeti de 
gözönünde bulundurularak üniversitelerarası kurulca hazırlanacak tüzükle tayin olunur. 

Öğretim yükünü bağh bulunduğu kurumda doldurmayan öğretim üyeleri, aym üniversitedeki diğer öğre
tim kurumlarında öğretim yükünü dolduruncaya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdurlar. 

öğretim üye ve yardımcılarına bağlı bulundukları, öğretim kurumunun dışındaki ek ders seminer ve 
uygulamalar için, o kurum bütçesinden aşağıdaki gö stergeier üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

î . —Doktora yapmış asistanlar, tıpta uzmanlık almış olanlar ve üniversitelerarası kurulca tespit edilen 
esaslara göre uzmanlık yetkisi alan asistanlar için 7, 

2. — Üniversite, profesör ve doçentleri için 12, 
Bu göstergeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek katsayı ile çarpılarak ek ders 

saat ücreti hesaplanır. 

MABDE 7. — Kanunun, «Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği» başlığım taşıyan 15 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 570) 



_ 9 — 
(Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Kanunun, «Öğretim Yükü ve Ek 
Ders Ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü maddesi, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti : 

Madde 14. — Bağh olduğu üniversite içinde bir 
öğretim üyesinin öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ve yönet
tiği tez miktarı, dikkate alınarak ve yönetim hizmeti 
de gözönünde bulundurularak, Üniversitelerarası Ku
rulca hazırlanacak tüzük ile tayin olunur. 

öğretim yükünü bağlı bulunduğu kurumda doldur
mayan öğretim üyeleri, aynı üniversitedeki diğer öğre
tim kurumîannda öğretim yükünü dolduruncaya ka
dar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdurlar. 

Öğretim Üye ve yardımcılarına, bağlı bulundukları 
öğretim kurumunun dışındaki ek ders, seminer ve uy
gulamalar için, o kurulun bütçesinden aşağıdaki gös
tergeler üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

Unvan Ders görevi göstergesi 

Profesör 14 
Doçen 11 
Öğretim görevlisi 8 
Asistan ve Okutman 7 
Araştırma görevlisi, Çevirici ve 
Uzman 6 

Bu göstergeler, Devlet Memurları Kanununa göre 
tespit olunan katsayı ile çarpılarak ek ders saat ücret», 
hesaplanır. 

MADDE 7. — Millet Meclisi mctnîiîln 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Kanunun, «Öğretim yükü ve Ek 
Ders Ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü maddesi, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti : 

Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite içinde bir 
öğretim üyesinin öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ve yö
nettiği tez miktarı, dikkate alınarak ve yönetim hiz
meti de gözönünde bulundurularak, Üniversitelerarası 
Kurulca hazırlanacak tüzük ile tayin olunur. 

Öğretim yükünü bağlı bulunduğu kurumda dol
durmayan öğretim üyeleri, aynı üniversitedeki diğer 
öğretim kurumlarında öğretim yükünü dolduruncaya 
kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdur
lar. 

Öğretim üye ve yardımcılarına, bağlı bulundukları 
öğretim kurumunun dışmclaki ek ders, seminer ve uy
gulamalar için, o kurum bütçesinden aşağıdaki göster
geler üzerinden ek ders ücreti, ödenir. 

Unvanı - Ders görevi göstergesi 

14 
11 
8 
7 

Araştırma görevlisi, Çevirici ve Uzman 6 
Bu göstergeler, Devlet Memurları Kanununa gö

re tespit olunan kat sayı ile çarpılarak ek ders saat 
ücreti, hesaplanır, ve bütçe kanunlarında belirtilen 
esaslar dahilinde ödenir. 

MADDE 7. — Kanunun, «Kuruluş ve gelişme 
güçlüğü ödeneği» başlığını taşıyan 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Profesör 
Doçent 
Öğretim görevlisi 
Asistan ve Okutman 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Hizmet ödeneği : 

Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların kadrolarında veya kad
roları ile geçici olarak görev yapan öğretim üye ve yardımcılarına «Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği», 
bu kuruluşların üp fakültelerinde en az iki yıl devamlı görev alan öğretim üye ve yardımcılarına hastane ve 
enstitü hizmetleri için ayrıca «Hizmet Ödeneği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek kuruluş ve gelişme güç Süğü ve hizmet ödeneği her yıl, üniversitelerarası kuru
lun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre tespit edeceği, miktarlar gözönünde bulundurulmak 
suretiyle, bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğünün süresi, kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşla
rın, bu yasanın yayım tarihinden önce kurulmuş olanlarının, yasanın yayımı tarihinden itibaren geçen beş 
yıl, daha sonra kurulanların kuruluşundan itibaren geçen on yıldan fazla olamaz. Ancak bu süre, bir de
faya mahsus olmak üzere ilgili kuruluşun teklifi ve Bakanlar Korulu kararı ile beş yıl uzatılır. 

MADDE 8. — Kanunun «İş Güçlüğü, İş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı» başlığım taşıyan 
16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İşgüçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı, tam gün ödeneği : 

Madde 16. — Bütün öğretim üyelerine, asistanlara ve diğer yardımcılara iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zammı olarak her türlü ek gösterge hesaba katılmaksızın, her ay, almakta oldukları aylıkları tuta
rının yüzde 40'ı oramnda ilâve bir ödemede bulunulur. Bu miktar rektörü olmayan üniversitelerarası kurul 
başkanına ve rektörlere birden fazla fakülteden oluşan tüzelkişiliği olan üniversite, bilim ve tıp merkezi 
başkanlarına yüzde 20; rektör yardımcısı ve dekanlara yüzde 10, yüksekokul müdürü, dekan yardımcısı ve 
okul müdürlerine yüzde 5 oramnda fazla olarak ödenir. 

Asistanlara ve dışarıda mesleklerim icra etmeyerek tam gün çalışan öğretim üyelerine aryıca her ay ay
lıkları tutarının yüzde 40'ı oramnda ek ödemede bulunulur. Üniversite dışında serbest meslek icra eden 
öğretim üyeleri5 bu fıkrada öngörülen tam gün ödeneğim alamazlar. 

Aslî görevi üniversite kadrosunda bulunan öğretim yardımcıları hiç bir surette serbest meslek icra edemez, 
yükseköğretim kurumlarından başka kurumlarda çalkamazlar. 

Üniversitelerin, fakültelerin veya üniversitelere bağlı diğer kuruluşların döner sermayelerinden faydalanan 
kurum veya sağlık müesseselerinde çalıştırılacak yükseköğrenim görmüş yardımcı personel ile meslek okul
ları veya kurslardan mezun yardımcı personele teknik ve genel idare görevlerinde çalıştırılan diğer hizmetli 
personele her ay maaşlarına ek olarak 2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan 
bir tazminat verilir. 
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Komisyonun kabul ettiği metin) 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği : 

Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük 
olan üniversite veya kuruluşların kadrolarında veya 
kadroları ile geçici olarak görev yapan öğretim üye 
ve yardımcılarına «Kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği» bu kuruluşların tıp fakültelerinde en az iki yıl 
devamlı görev alan öğretim üye ve yardımcılarına 
hastane ve enstitü hizmetleri için ayrıca «hizmet öde
neği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek kuruluş ve gelişme güç
lüğü ve hizmet ödeneği her yıl, üniversitelerarası ku
rulun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre 
tespit edeceği, miktarlar gözönünde bulundurulmak 
suretiyle bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kuruluş ve gelişme güçlüğünün süresi, kuruluş ve 
gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların, 
bu yasanın yayım tarihinden önce kurulmuş olanla
rının, yasanın yayımı tarihinden itibaren geçen beş 
yıl, daha sonra kurulanların kuruluşundan itibaren 
geçen on yıldan fazla olamaz. Ancak bu süre, ilgili 
kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile uzatı
labilir. 

MADDE 8. — Kanunun, «İş Güçlüğü, İş Riski ve 
Teminindeki Güçlük Zammı» başhğını taşıyan 16 ncı 
maddesi, aşağıdaki şekUde değiştirilmiştir. 

İş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zammı 
ve Tam Gün Ödeneği : 

Madde 16. — öğretim üyelerine, esas görevi 
üniversitede olan öğretim Görevlilerine, Asistanlara 
ve diğer öğretim yardımcılarına İş Güçlüğü, tş Riski 
ve Teminindeki Güçlük Zammı olarak, her türlü yan 
ödeme hesaba katılmaksızın görev ayhk dereceleri 
karşılığı olan aylıklarının % 40'ı oramnda ek ödemede 
bulunulur. 

idarî görevlerden dolayı ayrıca her ay rektör ol
mayan Üniversitelerarası Kurul Başkanına, rektörlere 
ve birden fazla fakülteden oluşan ve tüzelkişiliği 
olan Üniversite Bilim ve Tıp Merkezi Başkanına al
makta olduklan ayhk maaş tutanmn 2/3'ü, rektör 
yardımcısı ve dekanlara 1/2'si ve yüksek okul müdü
rü ve dekan yardımcısına 1/3'ü oramnda ek ödeme
de bulunulur. 

MADDE 8. — Kanunun, «tş Güçlüğü, İş Riski 
ve Teminindeki Güçlük Zammı» başhğını taşıyan 
16 ncı maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

iş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zammı 
ve Tam Gün Ödeneği : 

Madde 16. — Bütün öğretim üyelerine, esas göre
vi üniversitede olan öğretim görevlilerine, asistanlara 
ve diğer öğretim yardımcılarına İş Güçlüğü, İş Riski 
ve Teminindeki Güçlük Zammı olarak, her türlü yan 
ödeme hesaba katılmaksızın görev ayldc dereceleri kar
şılığı olan aylıklannın % 40'ı oramnda her ay ek öde
mede bulunulur. 

İdari görevlerden dolayı aynca her ay rektör ol
mayan Üniversitelerarası Kurul Başkanına, rektörle
re ve birden fazla fakülteden oluşan ve tüzelkişiliği 
olan Üniversite Bilim ve Tıp Merkezi Başkanına al
makta olduklan ayhk maaş tutanmn 2/3'ü, rektör 
yardımcısı ve dekanlara 1/2'si ve Yüksekokul Mü
dürü ve dekan yardımcısına 1/3'ü oranında ek öde
mede, bulunulur. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner sermayeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin girecek
leri kademeler yukandaki nispeti aşmayacak şekilde ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, üni
versitelere bağlı döner sermaye kuruluşlarında üniversite yönetim kurulunca, fakültelerde ise; fakülte yönetim 
kurulunca tespit edilir. 

Aylık, ek gösterge, idarî görev tazminatı ve ek ders ücreti dışındaki kuruluşlar ve gelişme güçlüğü ödeneği, 
hizmet ödeneği, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ile tam gün ödeneği ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 39 nen maddesine göre ödenecek olan ücret ve primlerin toplamı, aylık ve ek göstergeler 
toplamının üniversite öğretim üye ve yardımcıları için iki, diğer kuruluşlarda bir katından fazla olamaz. 

MADDE 9. — Kanuna aşağıdaki geçici 8 nci madöü eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun ödemelerle il£Üi hükümleri, bu kanunun yaymnnı takip eden ayba
şından itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. 

MADDE 10. — Kanuna aşağıdaki Geçici 9 ncu madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yayınımdan önce doçentliğe atananların intibakı, bu kanunun 2 nci 
maddesinin (b) bendine göre yapılır. 

MADDE 11. — Kanuna aşağıdaki Geçici 10 ncu madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Kanunun 18 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasından yararlanmak isteyen 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıllık ek başvurma süresi tanınır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 570) 
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(Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

Komisyonun kabul ettiği metin) 

Üniversite dışında serbest mesleklerini icra etme
yerek tam gün cahşan öğretim üyelerine, bu durum- : 
da olan ve esas görevi üniversitede bulunan öğretim < 
görevlilerine ve asistanlara tam gün ödeneği olarak, i 
her türlü yan ödeme hesaba katılmaksızın görev, ay- 1 
hlv derecelerinin karşılığı olan aylıklarının % 40'ı 1 
oranında ık ödemede, bulunulur. < 

Üniversite dışında serbest mesleklerim icra eden 
öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, tam gün öde- * 
neği alamazlar. ı 

Esas görevi üniversitede olan öğretim yardımcıları, 
hiç bir suret ile serbest meslek icra edemez ve yük- 1 
sek öğretim kurumlarından başka kurumlarda çalı- : 
şamazlar. 1 

Üniversitelerin, diğer kuruluşların döner sarme-
yelerinden faydalanan kurum ve sağhk müessesesinde 1 
çalışacak tabip, diş tabibi ve yükseköğrenim görmüş < 
yardıma personel ile meslek okullarından veya kurs- 1 
lardan mezun yardımcı personele, teknik ve genel ] 
idare görevlerinde çalıştırılan bütün hizmetli perso- : 
nele, her ay aylıklarına ek olarak 2 500 lirayı geçme- 1 
mek üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan 
bir tazminat, verilir. ı 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner serma
yeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin gire
cekleri kademeler, yukarıdaki miktarı aşmayacak şe
kilde ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak sure
ti ile üniversitelere bağlı döner sermaye kuruluşların
da üniversite yönetim kurulunca, fakültelerde ise fa-
küHe yönetim kurulunca, tespit edilir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi tynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Üniversite dışında serbest mesleklerini icra etme
yerek tam gün cahşan öğretim üyelerine, bu durum
da olan ve esas görevi üniversitede bulunan öğretim 
görevlilerine ve asistanlara tam gün ödeneği olarak, 
her oirlü yan ödeme hesaba katılmaksızın görev ay
lık derecelerinin karşıhğı olan aylıklarının % 40'ı 
oranında her ay ek ödemede, bulunulur. 

Üniversite dışında serbest mesleklerini icra eden 
öğretim üyeleri ve öğretim görevlüeri, tam gün öde
neği alamazlar. 

Esas görevi üniversiteli e olan öğretim yardımcı
ları, hiç bir suret ile serbest meslek icra edemez ve 
yükseköğrenim kurumlarından başka kurumlarda ça
lışamazlar. 

Üniversitelerin, fakültelerin veya üniversitelere 
bağlı diğer kuruluşların döner sermayelerinden fay
dalanan kurum ve sağhk müessesesinde çalışacak ta
bip, diş tabibi ve yükseköğrenim görmüş yardımcı 
personel ile meslek okullarından veya kurslardan me
zun yardımcı personele, teknik ye genel idare görev
lerinde çalıştırılan bütün hizmetli personele, her ay 
aylıklarına ek olarak 2 500 Krayı geçmemek üzere 
döner sermaye gelirlerinden karşılanan bir tazminat, 
verilir. 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner serma
yeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin gire
cekleri kademeler, yukarıdaki miktarı aşmayacak şe
kilde ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak sureti 
ile üniversitelere bağlı döner sermaye kuruluşlarında 
üniversite Yönetim Kurulunca, fakültelerde ise Fa
külte Yönetim Kurulunca, tespit edilir. 

MADDE 9. — M31Î Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür Komisyonu metninin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Miliî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Bu kanun hükümleri, üniversite 
ve akademi üye ve yardımcıları unvan ve yetkisini 

(S. Sayısı : 570) 

EK MADDE — Bu kanun hükümleri, Üniversite 
Personel Kanununun 20 nci maddesinde sözü edilen 
kurumlarda cahşan öğretim üyeleri, öğretim görevli-

Cumhuriyet Senatosu 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Bu kanun yayunı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 57G) 
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(Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
Komisyonun kabul ettiği metin) 

leri, asistanlar ve diğer öğretim ve araştırma görev
lileri ile - YAY - KUR - öğretim üyeleri, öğretim gö
revlileri, asistanları ve öğretim yardımcıları hakkın
da da aynen uygulanır. 

1472 sayılı Kanunun kapsamına giren yüksekokul
ların sözleşmeli öğretim görevlilerine, tam gün çalış
ma düzenini kabul etmeleri halinde 16 ncı madde
deki esaslar dahilinde ve % 40 oramnda tam gün 
ödeneği, ödenir. Ancak, yapılacak her türlü ödeme
nin tutan, hiç bir halde, aynı görevi yapan üniversi
te öğretim üyesi, öğretim görevlisi, asistanı veya öğ
retim yardımcısmm almakta olduğu miktan, geçe
mez. 

MADDE 12. — Bu kanun, 1 Mart 1976 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

haiz olup da, bir kadro karşılığında - YAY - KUR 
da görevlendirilenlere de aynen uygulanır. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür Komisyonu metninin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»G<i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 570) 




