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C U M H U R İ Y E T SENATOSU

S. Sayı«

1660

Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
raporları. (Millet Meclisi : 1/486; Cumhuriyet Senatosu 1/1266)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 379)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3800

27 . 8 . 1971

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, Boğaziçi Ünivresitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkın
da kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasarı 3 . 6 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2, 9, 16, 18, 20, 23, 25. 8.1971 tarihli 141, 145, 149, 150, 152, 153 ve 154 ncü birleşimlerin
de öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 379)

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 24
Karar No. : 21

3 . 9 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 2 . 9 . 1971 tarihli toplantısında Millî Eğitim Bakanı ve Maliye
Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra tasan metninin tetkikine geçilmiştir.
Tasarı maddeleri üzerinde Bakanın yapmış olduğu açıklamalarından sonra, Komisyonumuzca da
uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiş. Yalnız; tasarının geçici 6 ncı mad
desinin dokuzuncu cümlesindeki üniversite doçenti ile profesörü arasındaki tırnak işareti kaldırıla
rak, «Üniversite doçenti veya profesörü» şeklinde yazılmasına karar verilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Samsun
F. Tevetoğlu

Sözcü
Hatay
E. Bahadırlı

A.

Kâtip
Bolu
Yılmaztürk

^2 —
Üye
Ağrı
8. Türkmen

Üye
Balıkesir
İV. D emir el

Üye
Elâzığ
C. Ertuğ
Toplantı ve imzada bulunmadı.

Üye
Kırklareli
A. AMan

Üye
Konya
M. Varışlı
Toplantı ve imzada bulunmadı.

Üye
Çanakkale
N. Altan
Toplantı ve imzada bulunmadı

Üye
Manisa
R. Tunaikan

Üye
Kars
Söz hakkım saklı.
M. Hazer

Üye
Denizli
H. Atmaca

Üye
Tabiî Üye
8. Karaman

Bütçe ve Plân Komisyonu Raıponı
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No- : 1/1266
Karar No. : 148

. 9 . 1971

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 25 . 8 . 1971 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabuT ©dillen, Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir Üniversite1 kurulması
hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 8 Eylül 1971 tariHi 39 ncu Birleşiminde, Millî
Eğitim Batkanı Şin&si Orel ve ilgili diğer uzmanlar da hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu.
I. Taısan, İstanbul'da, tüzel kişiliği h'aiız Boğaziçi Üniversitesi kurulmasını; İstanbul Roberrt
Kolej Mütevelli Heyetince1 T. C. Hükümette©' devri kararlaştırılan taşınır ve taşınmaz inalların
bu üniversiteye tiahsis olunmasını ve tesbit edilen üte yıllık geçiş döneminde uygulanacak esas
ların düzenlenmesini öngöımekıtedir.
Ttasannun gerekçesinde de ifade edildiği üzerae, Türk bilim ve kültür hayatının yıllardan
beri merkezî durumunda bulunan İstanbul'da yeniden bir üniversitenin kurulmak istenmesi,
eğitim ve öğretim imkânlarımın bütün yurt. sathıma dengeli bir şekilde yayılması ilkesine ilk
bakışta aykırı gibi görünmekte ise de, mevcut üniversitelerin normal öğrenci kapaiısteleri
itte şimdiki öğrenci sayıılıarı arasındaki dengesizlik ve şehirlin süratle artan1 nüfusu dikkate aüınırsa, yeni bir üniversitenin kurulması isabetli bir hareket olarak kaıbull edilmek gerekir.
Diğer taraftan, İstanbull'la bulunan Rö'bert Kolej Yüksek Okulunun kaımpüsü ve taşınır ve
taşınmaz bütün malları ile, bu Kolejin yetkili mütevelli heyeti tarafımdan T. C. Hükümetine dev
rine karar verilmiş olması ve yüz milyon liranın üzerindeki maddi değeri ile bu hibenin, bu
iarazi ve bu binalarda bir üniversite kurulması suretiyle değerlmdirümesiınin uygun ıgörülmesi,
fou te§e!M>üsü faolaylıJkla igerçekleşitiriiletbilir hale getiren diğer önemli (bir ısebelbi teşkil ©tünektedir.
C. Senatosu
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Türk eğitim hayatıma uzum, yıllar ikartkııda ib^lraimraış ve dıeğerü (binlerce 'Türk gencini bu
yurda kazandiiraııış lolan Eiofberıt Kolejin yerine (bir Türk üniversifce^noü; kurulmasıiM isapamatk aizere hazırlanan tasarı Komisyonulmuzca da uygun mütalâa edilmiş ve Ibenüimisenmigtiiır.
II - Millet (Meclisi ımtetnMn il auei, (2 nıci, 3 aı>Cfü, geçici I inici, geçâGİ S nıci, ıgeçidi 13 ncü, ıg«içSei 4
rtcü, geçici 5 mcd, ıgeçici l6 tnıcı, geçici 7 tıöi, /geçici 8 nei, geçici ö înıcu, geçici 110 (ncu, ıgeçici 11 nci,
geçici 12 nci, 4 ancü ve 15 moi maddeleri Komisyonunra!zca da aynen IkaJbuil edilmiştir.
III - Tasarının, 'önemine, (mahiyetine ve müsta oeliyetine fbdınaeû ıG-enel Kurulda öncelik ve ivediİlkle görüşülmesi hulsusunıda istemde [buLLunuilması kararla^tırıibcttiştır.
ıG-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek ıBa§Jkanılığa saygı itte «anuta*.
Bu Raporda Başkan
Sözcü
Uşak
M. F. Atayurt
Kütahya
/. E. Erdinç

Kâtip
Konya
O. N. Canpolat

Aydın
t. C. Ege

Malatya
N. Akyurt

Mıaraş
A. Karakucak

C. Seaattosu
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iEdirnıe
M. N. ErgeneM
Taibâî Üye
S. özgür
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

Boğaziçi Üniversitesi' • adiyle İstanbul'da

bir Üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı

Kurulu§ :
MADDE 1. — istanbul'da, tüzel kişiliği haiz, Boğaziçi Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul
Robert Kolej Mütevelli Heyetince T. C. Hükümetine devri kararlaştırılan taşınır ve taşın
maz her türlü mallar bu üniversiteye tahis olunur.
Geçiş dönemi :
MADDE 2. — Boğaziçi üniversitesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
yıllık bir geçiş dönemi için bu kanun hükümleriyle, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ta
dillerinin bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerini uygular ve geçiş dönemini takibeden ilk öğretim
yılından itibaren bütün gerekleriyle Üniversiteler Kanununa tabi olur.
MADDE 3. — Üniversitenin yetkili karar organları, eğitim ve öğretim sistemi ile lisan konu
sunda, bu üniversitenin özelMiderini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun gördüklerini
devam ettirmeye yetkilidir.
Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değildir.
Bölümler :
GEÇİCİ MADDE 1. — Geçiş döneminde Boğaziçi Üniversitesinde yalnız temel bilimler, mühen
dislik ve idari bilimler bölümleri bulunur .

Üniversite yönetim kurulu :
GEÇİCİ MADDE 2. — Boğaziçi Üniversitesinin karar organı (Üniversite yönetim kurulu) dur.
Bu kurul, Robert Kolej Yüksek Okulunun öğretim elemanları arasından Millî Eğitim Baka
nınca biri rektör olmak üzere görevlendirilecek dört kişi ile halen mevcut üç bölümün seçilmiş
başkanlarından oluşur.
Rektör bu kurulun başkanı, üniversitenin yürütme organı ve tüzel kişiliğinin de temsilcisi
dir.
Üniversite yönetim

kurulunun başlıca görevUri :

GEÇİCİ MADDE 3. — Üniversite yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır :
a) üniversitenin yönetmelilkerini, öğretim, araştırma, yerleşme ve gelişme plân ve prog
ramlarını ve öğretim elemanlarının görevlendirilme ve özlük haklarına ilişkin esasları sapta
mak,
b)

Üniversite bütçesini

hazırlamak ve harcama esaslarını belirtmek,

c) Geçiş dönemi sonunda, Üniversiteler Kanununa bütün gerekleriyle tabi olabilmenin
şartlarını hazırlamak, özellikle mevcut öğretim elemanlarından akademik unvanlara Üniversi
teler Kanununun gereklerine göre sahip bulunmayanların bu unvanları 4936 sayılı Üniversite
ler Kanunu gereklerine göre elde edebilmeleri için tedbirler almak,
ç) Rektörlükçe yönetim kuruluna getirilecek konuları tartışmak ve değerlendirmek, ge
rekenleri karara bağlamak, rektöre yardımcı ve destek olmak.
C. Senatosu
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CUMHURİYET SENATOSU MİLLÎ EĞİTİM
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Boğaziçi Üniversitesi adiyle tstanbuVda bir
Üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Seniatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Rektörün başlıca görevleri :
GEÇİCİ MADDE 4. — Boğaziçi Üniversitesinin geçiş döneminde rektörün başlıca görevleri
şunlardır :
a) üniversite yönetim kuruluna başkanlık etmek; gerektiğinde kendi yerine kurula baş
kanlık edecek bölüm başkanını seçmek;
b) Yönetim kurulunca hazırlanan yönetmelikleri Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak,
c) üniversite öğretim elemanlarını ilgili bölüm başkanlarının tekliflerini dikkate alarak ata
mak ;
ç) Üniversitenin öğretim, araştırma ve yönetim işlerinin, usulüne göre, yürütülmesini sağla
mak,
d) Üniversitenin malî imkânlarını artırmak için kaynaklar aramak,
e) Bütün faaliyet ve gayretlerini tam gün esaslarına göre üniversiteye hasretmek.
Öğretim elemanları :
GEÇİCİ MADDE 5. — Robert Kolej Yüksek Okulunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu kapsamı dışında resmî görevi bulunan veya resmî görevi bulunmıyan öğretim elemanların
dan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlarla bu üniversitede istihdam şartlarını taşıyıp yeniden atana
caklar, birer yıl süreli sözleşmelerle çakştırılabilirler.
Bunlardan resmî görevleri bulunanların, bu üniversitedeki görevleri sebebiyle alacakları üc
retler, asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer ödeneklerine
halel getirmez.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içinde görevi bulunan memurların bu üniver
sitede ders vermeleri halinde aynı kanunun 89 ucu ve 176 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.
Geçiş döneminde üniversitece takibedilecek istihdam esaslarını gösteren yönetmelikler, Yöne
tim Kurulunca, en kısa zamanda, hazırlanır.
Bu okulda görevli diğer personelle ilgili işlemler, rektör tarafından yürütülür.
Öğretim elemanları ve diğer personelle ilgili işlemlerde, kendilerine karşı önceden girişilmiş
yükümlülükler göz önünde bulundurulur.
GEÇİCİ MADDE 6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre doçent, assosye profesör ve
profesör unvanlarını almamış olmakla beraber, bu unvanları doktor veya tıpta uzman yetkisi
ni bir Türk üniversitesinden veya yabancı bir üniversiteden aldıktan sonra bu sıfatları ile Ro
bert Kolej Yüksek Okulunda en az beş yıl çalışmış bulunanların Boğaziçi Üniversitesinin öğre
tim kadrolarına bu unvanlariyle atanabilmeleri için üniversite Yönetim Kurulu, üniversitelera
rası Kurula başvurur.
Bu Kurul, ilk toplantısında özel bir jüri kurar. Bu jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve
çalışmalarını inceliyerek tahlilî bir rapor hazırlar.
Üniversitelerarası Kurul, jürinin bu raporu hakkında ilgili üniversitenin görüşünü aldıktan
sonra adaya «Üniversite Doçenti» veya «Profes 3>rü» unvanını verebilir.
Ancak bunlar «üniversite Doçenti veya Profesörü» unvanını, üniversitede aylıklı bir kadro
ya tâyin edildikleri takdirde kullanabilirler.
Üniversitenin gelirleri :
GEÇİCİ MADDE 7. — Geçiş dönemi içinde, Üniversitenin gelir kaynaklan şunlardır :
1. Her yıl Millî Eğitim bütçesine konulacak yardım ödeneği,
2. üniversiteye yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler,
3. Öğrencilerden alınacak harçlar ve ücretler,
C. Senatosu
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(Millî Eğitim. Komisyonunun kabul ettiği1 metin) (Bütçe (Plân (Komisyonunun kabul ettiği metin)

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Senatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
4.
5.
bütün
6.

Üniversitece yapılacak olan araştırma ve ekspertizler karşılığında alınacak paralar,
üniversite yayınları gelirleri ile Üniversitenin faaliyeti neticesi olarak meydana gelen
diğer gelirler,
üniversiteye ait menkul gayrimenkul malların ve hakların gelirleri.

Üniversitenin bütçesi :
GEÇÎCÎ MADDE 8. — Yönetim Kurulu, hazırlıyacağı bütçeyi bir rapor ile birlikte en geç
Ağustos ayının birine kadar Millî Eğitim Bakanlığına verir.
Bu raporda üniversitenin bir yıllık öğretim, araştırma ve gelişme faaliyetleri, üniversitenin
ihtiyaçları ve malî hususlar belirtilir.
Ayrıca, malî durumu gösteren izahlı bir cetvel de bu rapora eklenir.
Millî Eğitim Bakanlığı bütçeyi ve raporu o yıla ait genel bütçenin hazırlanmasında kabul edi
len esaslar dâhilinde inceliyerek tesbit ettiği ödenek miktarını kendi bütçesiyle teklif eder.
Yönetim Kurulu, hesaplar hakkındaki yıllık raporunu, 15 Haziran tarihine kadar Millî Eğitim
Bakanlığına verir.
Bütçe uygulaması :
GEÇÎCÎ MADDE 9. — Boğaziçi Üniversitesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve îhale kanunları hükümlerine, Sayıştay vize ve kontroluna tabi değildir.
Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile, hesap ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müsbit
evrakın şekil ve çeşitleri, Yönetim Kurulunca en az 6 ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikle tes
bit olunur.
31alî denetim :
GrEÇiCi MADDE 10. — Boğaziçi üniversitesinin hesaplariyle gelir ve giderlerini ilgilendiren
bilûmum işlem ve kararlarını altı ayda bir incelemek ve kontrol etmek üzere biri Millî Eğitim,
ikisi Maliye Bakanlığınca olmak üzere, her bütçe yılı başında üç murakıp görevlendirilir.
Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş, Devlet muhasebesi ile ticari ve sınai müesseseler mura
kabesine vâkıf ve bu kanunun kendilerine yüklediği görevleri başarmaya muktedir Devlet memur
ları arasından seçilir.
Murakıplar altı ayda bir inceleme ve kontrol sonuçları hakkında Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıklarına rapor verirler.
Yıllık raporlar :
GrEÇÎCÎ MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığı Murakıplar Heyetinin raporları ile yönetim
kurulunun yıllık raporunu kendi mütalâası ile birlikte 15 Ağustos tarihine kadar Başbakanlığa
verir.
Başbakanlık, mütalâasını ekliyerek, ilgili evrakı, Millet Meclisi Millî Eğitim, Bütçe - Plân ve
Sayıştay komisyonlarından seçilecek üçer kişiden kurulu bir karma komisyonda incelenmek ve ke
sin karara bağlamak üzere Millet Meclisi Başkanlığına sunar.
Karma Komisyonun üniversite kesinhesaplarmı tasdik kararı, üniversite yönetim kurulunun
ibrasını iazammun eder.

C. Senatosu
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(Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin)

lîütee Plân /Komisyonunun, kabul ettiği metin)

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

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

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

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

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

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

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

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi met
ninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
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Robert Kolej öğrencileri :

GEÇİCİ MADDE 12. — Üniversite, Robert Kolej Özel Yüksek Okulunun esas sınuflanndaki
öğrencilerin öğrenimlerini, 1970 - 1971 öğretim yılında yürürlükte olan esas çerçevesinde geçiş
dönemi içinde bitirebilmelerini sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri alır.
Bu esaslar, ücretler itibariyle yeni öğrencilere de uygulanır.
Robert Kolej Yüksek Okulundan mezun olanlara verilmiş diplomalar ile bu maddenin birinci
fıkrası uyarınca mezun olacaklara verilecek diplomalar, benzeri diğer resmî öğretim kurumları
nın diplomaları ile aynı hak ve yetkileri sağlar.
Yürürlük :
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisinin
(kabul ettiği 12 noi geçici madde aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi met
ninin geçici 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği
5 nci madde aynfen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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