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Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Eedebiyat Fakültesi
eğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline
ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân
komisyonları raporları ( 1 / 3 7 0 )
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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 17 . 5 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «G-sce öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesi.
ne dair Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Hasan Dinver
Başbakan V.

Gece öğetimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile Öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanun tasarısı gerekçesi
Bir yandan toplumun genel kültür ihtiyacını daha geniş çapta karşılayıcı tedbirler almak,
öte yandan liselerden mezun olup da; 'kontenjan olmaması veya durumunun müsait bulunmaması
sebebiyle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen gençlere yüksek tahsil imkânı vermek
•maksadiyle; İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurulu, gece öğretimi yapmaya ka
rar almış ve bu karar üniversite Senatosunca tasvip olunmuştur.
Bu maksadı teminen de, 6 Ocak 1966 tarihinde kabul edilen 707 sayılı «Gece öğretimi Yapan
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanun» a paralel olarak bu kanun tasarısı
hazırlanmıştır.
Kanun tasarısı, gece öğretimi yapacak olan öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve bu müna
sebetle görev alacak diğer personele fazla mesai karşılığında ücret ödemeyi öngörmektedir.
Tasarının hazırlanmasında, yüksek öğrenim ihtiyacının kısa süreli tedbirlerle karşılanması,
memleket gençliğine bir üst öğrenim fırsatı ve imkânı verilmesi amacı güdülmüştür.

Maddelerin açıklanması
1. Tasarının birinci maddesi; gece öğretimi yapacak öğretim üye ve yardımcılariyle bu alan
da çalışacak personele verilecek fazla mesai ücretlerini, üniversite tazminatına halel getirilme
mesini, bu görevleri dolayısiyle de alacakları ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmünün uygulanmamasını kapsamaktadır.
2. Tasarının ikinci maddesi; Edebiyat Fakültesinin gece öğretiminde görev alacak idareci ve
personel miktarları ile bunlara ödenecek fazla mesai ücretlerini derpiş etmektedir.
3. Tasarının üçüncü maddesi; bu kanuna gö re verilecek ücretlerin alınabilmesi için hizmetin
fiilen ifa edilmiş olmasını ve bu ücretlerin öğretim ve sınav ayları dışında almamıyaeağım bil
dirmektedir.
4. Tasarıda yer alan geçici 1 nci ve 2 nci mad deler; ücretlerin ödeme zamanım ve 657 sayılı
«Devlet Memurları Kanunu» nun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle öğretim üye ve yardım
cılarına 657 sayılı Kanun hükümlerine göre tediye yapılacağını belirtmektedir.
5. Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri; yürürlük zamanını ve yürütecek makamı göstermekte
dir.

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Eiğitim Komisyonu
Esas No. : 1/370
Karar No. : 49

10 . 7 . 1967
Yüksek Başkanlığa

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iğretim üyeleri ile öğretim
yardımcılarına ve diğer perslonelkıe .ek ücret verilmesine dair kanun •tasarısı, Maliye, Millî Eği
tim Bakanlık (temsilcileri ile Üniversite temsilcisinin iştirakiyle tetkik edildi.
Tasarının tümü üzerinde cereyanı eden görüşmeler neticesinde tasarı komisyonumuzca benim
senmiştir. Yalnız, maddelerin tetkikinde aşağıda yazılı yeni bir dördüncü maddenin eklenmesi uy
gun görülmüş ve tasarı bu değişikliği ile aynen kabul edilerek madde numaraları <da oma tgÖre
yeniden düzenlenmiştir.
«Madde 4. — 1967 - 1968 ders yılında alınacak öğrenciler ılçiıı de uygulanmak kaydiyle istan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 8 sömestr îik öğretimden sonra gece öğretimine son ve
rilir.»
öncelik Aie ivedilikle ıgörüşülmek temennisiyle Plân 'Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
(Başkan V.
(Başkan
.'Sözcü
Kâtip
İstanbul
Yozıgat
Gümüşaaiö
Kırşehir , , .
Prof. Dr. 31. Yardımcı
N. Kodamanoğlu
S. özcan San
(Yeni 4 ıncü Madde için
Muhalifim
söz hakkım mahfuzdur.)
M. Güven
Adana
Afyon
Afyon
Bursa
M. Bozdoğan
0. Attila
M. Özdağ
4 ncü madde hakkında
imzada bulunamadı
söz hakkımı mahfuzdur.
N. Gürsoy
Çanakkale
Erzurum
Gaziantep
Uşak
A. Nihat Akay
N. Diler
N. Sarıca
Söz hakkım saklıdır.
B. Uğrasızoğlu
.
M. Meclisi
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~ 3 .-Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Karar No. 110
Esas No. 1/370

8 . 12 . 1967

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
.. Tetkiki hususu komisyonumuza havale buyurulan (Gece eğitimi yapan İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilme-*
sine dair kanun tasarısı) ve önceden havale edildiği Millî Eğitim Komisyonunca tasarı hakkında
düzenlenen rapor, Mülî Eğitim Bakanı ve diğer ilgili temsilcilerin de katıldıkları toplantıda ince
lenerek görüşüldü :
Toplumun genel kültür ihtiyacını imkânların öngördüğü oranda karşılayıcı bir tedbir olarak,
çeşitli sebeplerle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen gençlere bu imkânı sağlamak amaciyle hazırlanan ve Üniversite Senatosunca da tasvibolunan ve esasen Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerine aynı imkânı sağlamak amaciyle Meclislerimizce
6 Ocak 1966 tarihinde kabul edilen 707 sayılı Kanuna paralel olarak hazırlanmış olan tasarının
tümü uygun ve kabule şayan görülmüş, tasarıya, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan bir madde
ilâvesi, kanuna geçicilik hüviyeti kazandıracağı görüşü ve Millî Eğitim Bakanının (İmkânların
öngördüğü oranda gece eğitiminin diğer fakültelere de teşmilinde kararlı oldukları) yolundaki be
yanları karşısında uygun görülmemiş ve tasan aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa arz olunur.
Başkan
Başkanveküi
Sözcü
Kâtip
Sakarya
Bolu
Aydın
Rize
N. Bayar
Söz hakkım var.
/. Sezgin
E. Y. Akçal
H. İ. Cop
(İzinli)
Ankara
1. S. Hatipoğlu

Ankara
M. K. Yılmaz

Aydın
M. Ş. Koç

Balıkesir
- • E: Güreli

Eskişehir
t. Angt

Gümüşane
fif. Savacı

İstanbul
N. Eroğan

İstanbul
M. Güven

İzmir
t. Gürsan

İzmir
L. Yurdoğlu

Kayseri
A. Hacıpaşaoğlu

Kütahya
M. Erez

Niğde
R. Soyer

Bize
C. Yalçın

Trabzon
A. 1. Birincioğlu

Yozgat
İV. Tanrtdağ

Adıyaman
M. A. Atalay

M.,Meclisi-
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Samsun
Y. Akal

—•'4

—

Hükümetin Teklifi

Milli Eğitim. Komisyonu
değiştirişi

Bütçe Plân Komisyonu
değiştirişi

Gece öğretimi yapan İstanbul
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline
ek ücret verilmesine dair kanun
tasarısı

Gece öğretimi yapan İstanbul
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline
ek ücret verilmesine dair kanun
tasarıst

Gece öğretimi yapan İstanbul
Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi
öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline
ek ücret verilmesine dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — Gündüz öğre
timinden ayrı olarak, gece öğ
retimi yapan istanbul Edebiyat
Fakültesi, öğretim üyelerinden
gece okutulan ders, yapılan se
miner ve uygulamaların beher
saati için, profesörlere 100
(yüz), doçentlere 75 (yetmişbeş), öğretim üyesi yardımcıla
rından örğetiin görevlilerine 60
(altmış), okutman, uzman ve
tercümecilerle asistanlara da
50 (elli) şer lira fazla çalışma
ücreti yerilir.
Bu kanuna göre görevlendiri
len Üniversite öğretim üyeleri
ile öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite
tazminatına halel getirmiyeceği
gibi, bu görevleri dolayısiyle
alacakları ücretler hakkında
7244 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi hükmü de uygulan
maz.

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2. — İstanbul Üni
versitesi Ede'biyat Fakültesinin
yaptığı gece örğetimi hizmetin«den dolayı Dekana ayrıca 600
(altıyüz), Fakülte Sekreterine
500 (beş yüz), Müdür - şefle
re 450 (dörtyüzelli), memurlara
400 (dörtyüz), teknisyenlere
400 (dörtyüz) ve hizmetlilere
de aylık ücretlerine ek olarak
300 (üçyüz) er lira fazla çalış
ma ücreti verilir.
Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak müdür - şef sayısı 4 ü,
memur sayısı 35 i, hizmetli sayı
sı 35 i ve teknisyen sayısı 3 ü
geçemez,

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi 'aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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Millî Eğitim Komisyonu
değiştirişi

Bütçe Plân Komisyonu
değiştirişi

MADDE 3. — Bu kanuna gö
re verilecek ders, seminer ve
uygulama ücretleri ile diğer ek
ücretlere müstehak olabilmek
için bu görevlerin fiilen ifa edil
mesi lâzımgelir.
öğretim ve sınav ayları dı
şında 'bu ücretler ödenmez.

MADDE 3. — Tasarının üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Tasarının
3 ncü . maddesi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 4. — 1967 - 1968
ders yılında alınacak öğrenciler
için de uygulanmak kaydı ile
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesine 8 sömestrilik öğre
timden sonra gece öğretimine
son verilir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu
kanuna göre verilecek ücretler,
gece öğretiminin fiilen başladı
ğı tarihten itibaren ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasa
rının geçici madde 1 aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Ta
sarının geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. —
14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sa
yılı «Devlet Memurları Kanu
nu» nun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, 657 sayılı Kanun hükümle
rine göre tediye yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici madde 2 aynen ka
bul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasa
rının geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü
MADDE r>. — Tasarının 4 ncü
maddesi
aynen kabul edilmiş
maddesi 5 nci madde olarak ay
tir.
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
17 . 5 .1967

MADDE 6. — Tasarının 5 nci
maddesi 6 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir.

Başbakan Y.
//. Dinçer
Devlet Bakanı
S. öztürk
Devlet Bakanı
II. Atabeyli
Devlet Bakanı
K. Ocak
Devlet Bakanı
S. T. Müftüoğlu
M, Meçlisi
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MADDE 5. —Tasarının 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

Hükümetin Teklifi
Adalet Bakanı
//. Dinçer
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
içişleri Bakanı
F. Sükan
Dışişleri Baıkanı V.
F. Sükan
Maliye Bakam
O. Bilgehan
Millî Eğitim Bakanı
/. Ertem
Bayındırlık Bakanı
O. Alp
Ticaret Bakanı
A. Türkel
Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı
V. Â. Özkan
Gümrük ve Tekel Bakam
/. Tekin
Tarım Bakanı
B. Bağdaş
Ulaştırma Bakanı
S. Bilgiç
Çalışma Bakanı
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
M. Turgut
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam
R. Sezgin
Turizm ve Tanıtma Bakanı
N. Kürşad
İmar ve iskân Bakam
II. Menteşeoğlu
Köy işleri Bakanı
T. Toker

