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31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk.Üniversitesi Kanununun
geçici birinci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin ( 2 0 )
yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları
raporları ( 1 / 3 7 1 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/99-3500

12 . 6 . 1967

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 10 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayıh Atatürk Üniverisitesi
Kanununun geç'oi birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması
ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik
olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını r!oa ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, üçüncü
maddelerinin yürürlük sürelerinin «20» yıla çıka ılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısının gerekçesi
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun g3çici birinci, ikinci 'maddeleri hükmüne istinaden
akademik sürelerde indirim yapılması öğretin üye ve öğretim yardımcılarımın atanmasında bâzı
kolaylıkların sağlanması sebebiyle olumlu neticeler alınmış ve kuruluş halinde bulunan Atatürk
Üniversitesine bir çok öğretim üye ve yardımcıları kazandırılmıştır.
Geç-ici üçüncü »madde hükmü de üniversitenin idari işlerinde çalıştırılacak personelin atanma
sını kolaylaştırmaktadır.
Bu bakımdan, Atatürk Üniversitesinin, kuruluşunu tamamlayıp daha verimli bir ça'lı^ma sau
nasına girmesini temin ımaksadiyle, uygulatma süreleri sona ermek üzere bulunan bu üç geçici
maddedeki «10 yıllık» ve «ilk on yıllık» şeklinde ifade olunan sürelerin, bu sürelere (10) yıl daha
ilâve olunması suretiyle, (20) yıla çıkarılmasına zarureıt görülmektedir.
Diğer taraftan;
31 Mayıs 1957 tarihinde kabul edilen 6990 sayılı Atatür Üniversitesi Kanununun' geçici. 4 ncü
(maddesi, bu üniversitenin öğretim üye ve yardımcılarından 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, .gör
gü ve ihtisaslarını artırmak ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesine göre de
bilimsel incelemelerde bulunmak üzere, dış ülkelere gönderileceklere verilecek yollukların yurt
içi gündeliklerinin iki katı üzerinden ödenmesi ıi hükme bağlatmıştır,

Esasen 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi de 6990 sayılı Kanunun kabulü
tarihinde aynı hükmü taşımakta idi.
Dış ülkelerdeki geçim şartları ve memleketimizdeki döviz ayarlamaları sonucu olarak, kanunun
teshit ettiği iki kat yolluğun ihtiyacı ka.nşılıyam'aması yüzünden, 28 Ekiım 1960 tarihinde yürürlü
ğe giren 115 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu miktar üç kata çıkanknıştır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 20 Ma
yıs 1955 tarih ve 6594 sayılı Kanoma ek olarak çıkarılan 19 Eylıül 1963 tarih ve 336 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesi de bu gibilere verilecek yollukların gerçek yol masraflarının aynen ödenme
sini, gündeliklerinin de yurt içi gündeliklerinin üç katı olmasını hükme bağlamış bulunmaktadır.
Bu duruma göre, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 4 trıcü ımaddesinde sap
tanmış bulunan iki kat yolluğun 115 ve 336 sayılı kanunlarda olduğu gibi üç kata çıkartması
hem ihtiyacı karşılaması, hem de eşitlik sağlatması bakımından gerekli görülmüş ve geçici 4 ncü
maddenin tasarıda yer aldığı şekilde değişıtirilım esine ihtiyaç duyulmuştur.
Maddelerin açıklanması
1. Birinci madde; 6990 sayılı Kanunun geçici birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin yürürlük
sürelerinin (20) yıla çıkarıldığı belirtilmiştir.
2.

ikinci madde; geçici 4 ncü maddenin değiştirilen şekli gösterikniştir.

3.

Üçüncü ve dördüncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerine dairdir.

MUlî Eğitim Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/371
Karar No. : -18

30 , 6 .1967

Yüksek Başkanlığa
31 Mayıs 1957 tarihli ve 0990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci,
üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinn (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü
maddesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi.
Tasarının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde tasarı tamamen benimsen
miş ve tasarı maddeleri de aynen kabul edilmiştir.
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük »ek Başkanlığa sunulur
Başkan ve sözcü
Gümüşane
S. ö. San
Edirne
T. Seçkin

Amasya
A. Demiray
imzada bulunamadı
Erzurum
N. Diler
Uşak
F. Uğrasızoğlu

M. Meclisi

Antalya
/. Ataöv

Çanakkale
A. N. Akay

Gaziantep
N. Sarıca

Kastamonu
A. Ş. Bohça

Manisa
N. Ağaoğlu
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Bütçe Plân Komisyonu rapora
Milet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. 1/371
Karar No. 96

7.7.

1967

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun g>çici 1, 2, ve 3 ncü maddelerinin yürürlük sürele
rinin (20) yıla çıkarılması ve geçici 4 ncü maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle görüşüldü :
6990 sayılı Kanunun geçici 1, 2, ve 3 ncü maldesmdeki 10 yılık sürelerin 20 yıla, çıkarılmasını
ve bu suretle öğretim üyesi ile yardımcıları ve personel bulmaktaki zorlukların giderilmesini,
Geçici 4 ncü maddede yapılması tasarlanan derişiklikle do 4489 ve 4936 sayılı Kanunlar gereğin
ce görgü, bilıgi artırma ve bilimsel araştırma yap'Tiak amacıyla dış ülkelere gönderileceklerin iki kat
yolluğun 115 ve 336 sayılı kanunlarda olduğu gibi üç kata çıkarılmasını öngören tasarı aynen kabul
edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kumulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkanvekili
Rize
E. Y. Akçal

Sözcü
Sakarya
N. Bayar

Adıyaman
M. A. Atalay

Ankara
1. ıSeçkin
İmzada bulunamadı

Eskişehir
M. 1. Angı

Giresun
1. E. Kılıçoğlu
İmzada bulunamadı

Gümüşano
S. Savacı

İstanbul
N. Eroğan

İzmir
1. Gürsan
İmzada bulunamadı

Kayseri
A. A. Hacıpoğaoğlu

Kütahya
M. Erez

Nevşehir
A. B. Numanoğlu

Ordu
A. H. Onat

Trabzon
A. 1. Birincioğlu

Trabzon
A. R. Uzuner
İmzada bulunamadı

Kâtip
Bolu

H. t. Cop

Uşak
O. Dengiz

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
31 Mayıs 1057 tarihli ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, ikinci, üçüncü
maddelerinin yürürlük sürelerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü maddesinde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun geçici
1 nci, 2 nci, 3 ncü maddelerinde yazılı «on yıllık» ve «ilk on yıllık» şeklinde ifade edilen süreler,
bu sürelere (10) yıl daha ilâve olunmak suretiyle, (20) yıla çıkarılmıştır.

M. Meclisi
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MADDE 2. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı «Atatürk Üniversitesi Kanunu» nun geçici
4 ncü maddesi, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
«GEÇİCİ MADDE 4. — (10) yıl içinde, «Atatürk Üniversitesi» öğretim üyesi ve yardımcıla
rından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hükümlerine göre dış ülkelere gönderileceklere verilecek yol
luklar, gerçek yol masrafları ödenmek ve gündelikleri yurt içi gündeliklerinin üç katını aşmamak
üzere, bu ünivesite tüzel kişilik kazamncaya kadar Millî Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik ka
zandıktan sonra senatoca tesbit edilir ve bu gibiler için 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin
(b) fıkrasında yazılı (En az iki yıl çalışmış olmak) kaydı aranmaz.»
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
10 , 6 . 1967
Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
8. Öztürk

Devlet Bakanı
II. Atabeyli

Devlet Bakanı
K. Ocak

Devlet Bakanı
S. T. Müftüoğlu

Adalet Bakanı
//. Dinçcr

Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı
/. S. Çağlayangil

Maliye Bakanı
C. Bilgehan

. Millî Eğitim Bakanı
/. Ertem

Bayındırlık Bakam
O. Alp

Ticaret Bakanı
A. Türkel

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı
V. A. Özkan

Gümrük ve Tekel Bakanı
/. Tekin

Tarım Bakanı
B. Dağdaş

Ulaştırma Bakam
S. Bilgiç

Çalışıma Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi Bakanı

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
R. Sezgin

Turizm vo Tanıtma Bakanı
İV. Kürşad

M. Turgut

tmar ve îskân Bakanı
Menteşeoğlu

Köy işleri Bakanı
T. Toker
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M. Meclisi
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