Toplantı : 7

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :

101

Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret veril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
raporları (Millet Meclisi 1/370; Cumhuriyet Senatosu 1/856)
(Not : Millet Meclisi S. Sayış : 449)

Mület Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 4459 - 1/370

17 . 1 . 1968

CUMHUBÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı,
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasan 8.6.
1967 tarihinde Ba§lanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru»
lun 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 449%

Millî Eğitim komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/856
Karar No. 9

31 . 1 . 1968

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari ey ile kabul edillen, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline <ek ücret verilmesine dair 'kanım tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 17 . 1 . 1968 tarih ve 4459 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 31 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim
Bakanı ile İstanbul Üniversitesi Dekanı da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu.
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I - Tasarı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gece öğretimi yapacak olan öğretim
üyeleri ile öğretini yardımcılarına ve bu münasebetle görev alacak diğer personele fazla mesai
karşılığında ücret ödemeyi öngörmektedir. Esasen G Ooak 1966 tarihinde kabul edilen 707 sayılı,
«Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile
Öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun» a paralel olarak ha
zırlanmıştır.
Gerekçesinde de ifade olunduğu üzere; bir yan-lan toplumun genel kültür ihtiyacını daha geniş
çapta karşılayıcı tedbirler alarak, liselerden nıezım olup da, kontenjan olmaması veya durumunun
müsait bulunmaması sebebiyle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen gençlere fakülte potansiyelinden faydalanmak suretiyle yüksek tahsil imkânı vermek maksadiyle, İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurulu, gece öğretimi yapmaya karar almış ve bu karar Üniversi
te Senatosunca tasvibolunmuş ve adı geçen fakülte gece öğretimine başlamıştır.
I I - Millet Meclisi 1, 2, 3, 4, geçici madde 1 ve 2, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da
aynen kabul edilmiştir.
Tasarı Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi uyarınca Bütçe ve Plân Ko
misyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur.
Bu raporda Başkan
ve Sözcü
M. Özgüneş

Kâtip
A. Bora

K. Karavelioğlu

Z. Tüzün

T. Cebe

II. Bağlı

C. Ertuğ

S. Turan

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 1/856
Karar No. : 55

19 . 2 . 1968

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 15 . 1 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı,
Millet Meclisi Başkanlığının 17 . 1 . 1968 tarihli ve 4459 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığına
gönderilmekle, komisyonumuzun 19 Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşiminde ilgili
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halle tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, gündüz öğretiminden ayrı olarak, gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yarJınıcılanna ve diğer personeline, fazla çalışma
ücreti verilmesini öngörmektedir.
Liselerden mezun olup da, çeşitli sebeplerle gündüzleri yüksek öğrenime devam edemiyen
gençlere, mevcut potansiyelden istifade ederek yüksek tahsil imkânı vermek maksadiyle, İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurulu, gece öğretimi yapmaya karar vermiş ve bu
karar Üniversite Senatosu tarafından tasvibolunnıuştur.
Bu eğitimin gerçekleşmesini temin maksadiyie, daha ence kabul edilen 707 sayılı Kanunla,
gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline verilen ek ücretlere paralel olarak, bu tasarı hazır
lanmış bulunmaktadır.
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1101)

_
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Toplumun kültür ihtiyacını 'karşılayıcı nitelikte telâkki edilen tasan komisyonumuzca da uygun
görülmüş ve gece öğretiminin, özellikle teknik alanda eğitim veren fakülte ve yüksek okullarımız
da da uygulanması temenni edilmiştir.
II - -Milılet Meclisince kabul edilen maddeler komisyonumuzca da aynen kaibul edilmiştir.
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 'hususunda istemde bulunulması
kararlaştırılmıştır.
Genel Kuruilıın tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur.
Bu raporda Başkan
Kâtip
Uşak
i¥. F. Atayurt

ve Sözcü
Sakarya
0. Salihoğlu
K.

Niğde
Baykan

Ordu
Söz hakkını 'mahfuzdur
Ş. Koksal

î.

Ankara
I r . Köker

istanbul
/ / . Berkol

Trabzon
Ö. L. Hocaoğlu

Van
F. Melen

Yozgat
Yeşilyurt

Millet Meclisinin Kabul
Ettiği metin

Millî Eğitim Komisyonunun
kabul ettiği metin

Bütçe ve Plan Komisyonunun
kabul ettiği metin

Gece öğretimi yapan Istanb-ül
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

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 İstanbul Üniver
sitesi Eddbiyat Fakültesi, öğre
tim üyelerinden geae okutulan
ders, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher saati için,
profesörlere 100 (yüz), doçent
lere 75 (yetrnişbes), öğretim
üyesi yardımcılarından öğretim
görevlilerine GO (altmış), okut
mam, uzman ve itercümetcilerle
•asistanlara da 50 («İli) şer lira
fazla çalışma •ücreti verilir.
Bu kanuna göne g>öırevlendirilen Üniversite öğretim üyeleri
ile öğretim yardımcılarına öden
mekte ıo.lajı ücretler, [üniversite
tazminatına halel ıgetiımiyeceği
gibi, ibu görevleri dolayısiyle

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1101)
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Millî Eğitim Komisyonunun
kabul «ettiği metin

Bütçe ve Plân Komişyontuıiüı
kabul ettiği metia

MADDE 2. — İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesinin
yaptığı igece öğretimi hizmetim
den dolayı Dekana ayrıca 600
(altıyiiz), Fakülte Sekreterine
500 (beş yüz), Müdür - şefle
re 450 (dörtyüzelli) maaşlı ve
ücretli memurlara 400 (dörtyüz), teıknisyeaılerie 400 (dörtyüz) ve hizmetlilere ide aylık üc
retlerine ek olarak 300 (üzyüz)
er ldr,a ifazla çalışma ücreti ve
rilir.
(Bu kanun îgereğince çalıştırı
lacak müdür - şef ısayısı 4 ü,
meınıur tsayısı 35 i, ihiznıeıtli sayı
sı 35 i ve toknisyen sayısı 3 ü
geçemez.

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 inci mad
de aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanuna gö,re verilecek ders, ıs&minsr ve
uygulama ücretleri ile 'diğer ek
ücretlerıe ımüiSteJhak lolaıbilmek
için 'bu 'göirenderin fiilen ifa ©dil
mesi lâzımgelir.
Öğretim ve sınav ^ayları alı
şında ;bu ücretler ödenmez.

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen' kabul ediüm%tir.

MADDE 4. — Bu kanunun
yayını tarihinden itibaren İsianıbul Edebiyat Fakültesine,
gecıe öğrenimi yapmak amaeiyle
öğrenci kayıt ve kabulü yapılmaz.

MADDE 4. — Millet Mecli
si
metninin 4 ncü maddesi1 ay
|
; nen kabul edilmiştir.
i
\
i

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu
kanuna .göre verilesk ücrtler,
gece 'öğretiminin fiilen bağladı
ğı tarihten itibaren ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Mo'Cİ'i'si metninin geçici 1
nei! maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 1 inci madde aynen kabul'
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. —
14 . 7 . 1085 tarihli ve G57 sa
yılı «Devkıt Memurları Kanu
nu» nun 'malî hölkümlrinin yü
rürlüğe /girdiği tarihten itiba-

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisi metninin geçici 2
nej maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
cik?! 2 nci madde aynen kabul
edilmiştir.

Millet Meclisginin Kabul
ettiği metin
alacakları, üeır-ötiler hakkında
7244 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi hükmü de uygulan
maz.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1101)
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Millî Eğitim Komisyonunun
kabul ettiği metin

Bütçe ve Plân Komisyonunun
•kabul »ettiği metin

MADDE 5. — Bıı kamın ya
yımı 'tarihâınıde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunun
hülriknlefrini Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 6. — Millet Mecli
si metninin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir.

MElelt Meclisinin Kabul
lettiği metin
ren, 657 isayılı Kamın hükümle
rine »göre tediye yapılır.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1101)

