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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 19 . 2 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman I> emirel
Başbakan
GEREKÇE
Ankara Üniversitesi fen bilimleri kollarına ait öğretim, yapan Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacılık
Fakültelerinin ve bâzı yüksek okullarının F.K.B. öğretim Üniversitesinin Fen Fakültesi tarafın
dan yapılmakta ve sözü edilen fakültelerin gittikçe artan ihtiyaçları karşısında Fen Fakültesi bu
ihtiyacı karşılıyamıyacak duruma geldiğinden bu fakültelere daha fazla öğrenci almak imkânı da
ortadan kalkmaktadır.
önümüzdeki ders yılından itibaren bahsi geçen fakültelere idaha fazla öğrenci alabilmek için her
fakülteye aidolan F.K.B. öğretiminin kendi bünyesinde yer alması düşünülmektedir. Bu takdirde
bu öğretim her fakültenin kendi özelliklerine göre daha faydalı bir şekilde düzenlenebileceği gibi
bugün mjemleket kalkınmasında başlıca ihtiyacolan temel bilimler öğretimini içerisine alan Fen
Fakültesi de büyük bir yükten kurtularak gelişmesini sağlıyacaktır. Ancak, bu iş için ihdas edi
lecek kadrolara daimî eleman bulmaktaki güçlük göz önüne alınarak bu görevlerin mevcut öğretim
üyelerinden istifade edilmek suretiyle ifa edilmesi akla gelmektedir. Bu takdirde ise bu işlerde
görev alacak öğretim üyelerinin üniversite tazminatlarına halel gelmemesini temin edecek bir hük
mün tesisi zaruri görülmektedir.
Esasen, üniversite öğretim üyelerinin üniversite dışındaki bâzı yüksek öğretim ınüesseselerindeki (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yüksek Öğretmen okulları, Orta - Doğu Âmme İdaresi
Enstitüsü gibi) öğretim görevi veya bâzı Devlet dairelerinde (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu gibi) mesleklerine uygun ıek görev almaları halinde üniversite tazminatlarının kesilmdyeceğine dair bu okullar ve müessselerin kanunlarında özel hükümler bulunjduğu gibi Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesinde ikinci görev almaları halinde üniversite
tazminatının ödenmesine devam olunacağı bu fakülte ve üniversite kadro kanunlarına ait hüküm
leri arasında yer almış bulunmaktadır.
Böyle bir hükmün F.K.B. öğretimi yapan fakülte ve bunlara bağlı yüksek okullara teşmili
halinde, öğretimin kendi bünyelerinde daha tasarruflu bir şekilde sağlanacağı ve bu suretle daha
fazla öğrenci alınması mümkün olabileceği aşikârdır.
Yukarda izah olunan sebepler ve yeni kurulmakta olan fakültelerin öğretim, üyesi ihtiyacının
daha kolay karşılanacağı düşüncesi ile işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/500
Karar No. : 30

20 . 6 . 1968

Yüksek Başkanlığa
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Tasarının gerekçesinde beyan edilen hususlar Komisyonumuzca tamamen benimsenmiş ve
vo tasarı aynen, kabul1 edilmiştir.
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan)
Çanakkale
A. N. Akay

Bu kanun tasarısı için sözcü
Uşak
F. Uğrasızoğlu

Gaziantep
İV. Sanca

İstanbul
M. Yardımcı

Bitlis
Z. Koçak
Kalsit amonu
A. §. Bohça

Çorum
H. İncesulu
Yozgat
Söz halkkmı saklıdır
İV. Kodamanoğlu

Yozgat
Söz hakkım saklıdır
Y. Ziya Bahadınlı

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. ; 1/500
Karar No. : 177

4 . 12 . 1968
Millet Meclisi Başkanlığına

Tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen (Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı) ve önceden havale edildiği Millî Eğitim Ko
misyonunca düzenlenen rapor Millî Eğitim Bakanı, ilgili fakülte dekanı ve Hükümet temsilcileri
nin de katıldıkları toplantıda görüşüldü;
Ankara Üniversitesi fen bilimleri kollarına ait öğretim yapan tıp, veteriner, ziraat ve eczacı
lık fakültelerinin ve bâzı yüksek okulların F. K. B. öğretimi üniversitenin fen fakültesi tarafın
dan yapılmakta ve sözü edilen fakültelerin gittikçe artan ihtiyaçları karşısında fen fakültesi bu
ihtiyacı karşılıyamıyacak duruma geldiğinden bu fakültelere daha fazla öğrenci almak imkânı da
ortadan kalkmaktadır.
Bu ders yılından itibaren bahsi geçen fakültelere daha fazla öğrenci alabilmek için her fa
külteye aidolan F. K. B. öğretiminin kendi bünyesinde yer alması düşünülmektedir. Bu takdirde
bu öğretim her fakültenin kendi özelliklerine göre daha faydalı bir şekilde düzenlenebileceği gibi
bugün memleket kalkınmasında başlıca ihtiyacolan Temel Bilimler öğretimini içerisine alan fen
fakültesi de büyük bir yükten kurtularak gelişmesini sağlıyacaktır. Ancak, bu iş için ihdas edi
lecek kadrolara daimî eleman bulmaktaki güçlük göz önüne alınarak bu görevlerin mevcut öğre
tim üyelerinden istifade edilmek suretiyle ifa edilmesi akla gelmektedir. Bu takdirde ise bu işM. Meclisi
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lerde görev alacak öğretim üyelerinin üniversitenin
tazminatlarına
halel
gelmemesi
te
min edecek bir hükmün 'teerisi «aruri görülmektedir.
Esasen üniversite öğnetim .üyeleninin .üniversite dışındaki bâzı yüksek öğretim müesseselerindeki (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yüksek öğretmen okulları, Orta - Doğu Âmme idare
si Enstitüsü gibi) öğretim görevi veya bâzı Devlet dâirelerinde (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu gibi) mesleklerine uygun ek görev almaları talinde üniversite tazminatlarının
kesilmiyeceğine dair bu okullar ve müesseselerin kanunlarında özel hükümler bulunduğu gibi An
kara 'üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hacettepe üniversitesinde ikinci görev almaları halinde
üniversite tazminatının ödenmesine devam olunacağı bu fakülte ve üniversite kadro kanunlarına
ait hükümleri arasında yer almış bulunmaktadır.
Böyle bir hükmü F. K. B. öğretimi yapan fakülte Te bunlara bağlı yüksek okullara teşmili
halinde, öğretimin kendi bünyelerinde daha tasarruflu bir şekilde sağlanacağı ve bu suretle
daha fazla öğrenci almmasmı mümkün kılacak olan tasarı komisyonumuzca müspet mütalâa
edilerek aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Kütahya

Sözcü
Zonguldak

Kâtip
Ordu

M. Erez

Başkanvekili
Kayseri
F. Koksal

K. D. Sungun

§. PehUvanoğlu

Aıütalyıa
H. F. Boztepe

.Baflakeair
8. KOQ

Böhı
K. Demir

Erzurum
C. Önder
Mamıbul
M. Güven
Muğla
T. Şahin

EskişeMr
M. 1. Angı
İzmir
/. Gürsan
Rlize
E. Y. Akçal

Çanakkale
§f. îman
Söz htf&faınn, nmhfnız?duir
G<ü<mıüşanıe

GSresnm
K. Bosuter
îzmdr
L. Yurdoğlu
Samsun

8. Kütç
Uşak
0. Dengi»
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8. ö. San
Konya
M. N. Kalaycıoğlu
Trabzon
A. R. Uzuner
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.HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Ankara üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
MADDE 1. — Ankara Üniversitesine bağlı
Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacılık fakültelerin
de ve bıı fakültelere bağlı yüksek okullarda F.
K. B. sınıflarında eik görev alan ve dışanüa özel
veya resmî her hangi bir işi bulunmıyan üniversite
mensubu öğretim üyelerinin üniversite tazminatı
na halel gelmez ve bu ıek görevlerden aldıkla
rı paralar hakkınlda 7244 sayılı Kanunum 3.
üncü maddesiı hükmü uygulanmaz.
MADDE 2. yürürılüğe girer.

Bu kanun yayumı tarihinde

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
S. Demir el

19.2.1968
Devlet Bakanı
8. öztürk

Devlet Bakanı
S t. Müfiüoğlu

Devlet Bakanı V.
S. öztürk

M. Meclisi

Adalet Bakam
H. Dinçer
İçişleri Bakanı
F. Sükan
Maliye Bakanı
C. Bilgehan
Bayındırlık Bakanı
O. Alp
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
T. Â. Özkan
Tarım Bakanı
B. Dağdaş
Çalışma Bakanı
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
En. ye Ta. Kay. Bakam
M. Turgut
R. Sezgin
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı
N. Kürşad
H. Menteşeoğlu
Köy İşleri Bakanı
T. Toker

Devlet Bakanı
//. Atabeyli
Millî Savunma Bakam
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
/. 8. Cağlayangil
Millî Eğitim Bakanı
/. Ertem
Ticaret Bakanı
A. TürJcel
Güm. ve Tekel Bakanı
/. Tekin
Ulaştırma Bakanı
8. Bilgiç

(S. Sayısı : 744)

