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1. — G E C E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. Kasını Gülek; 
Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile siyasi 
ilişkiler kurmasının yerinde bir hareket olduğu
nu belirtti. 

Tekirdağ üyesi Cemal Tarlan; Tekelin al
dığı şaraplık üzümler fiyatının düşük olmasının 
üreticiyi güç duruma düşürdüğünü ve bunun 
bir an evvel ıslahı gerektiğini ifade etti. 

Harb okulları kanunu tasarısı görüşüldü ve 
kabul olundu. 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî yük

sek okullar hakkında kanun tasarısı üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

10 Ağustos 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 19,00 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Mardin 

Hayrı MumcuoğJu Abdülkerim Saraçoğlu 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

SORU 

Yazüı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder öztekin'in, kurulacak olan Adana 

Üniversitesinin istimlâk alanına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir (7/821) 

2. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Tasarı 
1. — Âfet bölgelerinde çalıştırılacak perso

nele yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/488; C. Senatosu 1/1262) (Bayındır
lık, Ulaştırma ve imar ve İskân ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanu

nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 

komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
İ/365; C. Senatosu 1/1247) (S. Sayısı : 1648) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân-
komisyonlarmdan 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/483; C. Senatosu 2/338) (S. Sayısı : 1649) 
(Dağıtma tarihi : 7.8.1971) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı, 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Ka:5?-nonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır), 

BAŞKAN — 99 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. j nişlere haşlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) | Dört sayın üye ve bir saym bakan gündem 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır görüş- j dışı söz talebinde bulunmuşlardır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İmar ve İskân Bahanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nun, Burdur ve Bingöl deprem bölge
lerinde bugüne kadar yapılan ve yapılması plân
lanan çalışmalara dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın îmar ve Iskan Bakanı 
Burdur ve Bingöl depremleri hakkında Yük
sek Heyete bilgi vermek istiyorlar. 

Sayın Bakan buyurun. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU — Sayın Başkan Yüce Senato
nun sayın üyeleri; bir süreden beri gerek Mec
liste, gerek Senatoda Bingöl ve Burdur'la ilgili 
olarak sayın üyeler gündem dışı konuşmalar 
yapmışlar ve parti temsilcileri Bingöl ve Bur-
dur'da incelemeler yaptıktan sonra çok kıymet
li olan eleştirilerini Hükümetimize vermişler
dir. Bu bakımdan Yüce Senatonuza bu konular
da bilgi sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Bu yıl, yani 1971 yılında imar ve iskân Ba
kanlığı önemli ölçüde depremlerle meşgul ol
muştur. Yüksek malûmları bulunduğu üzere 
12 Mayıs 1971 günü Burdur, Denizli, İsparta 
illerinde yer sarsıntısı oldu. Deprem büyük çap
ta Burdur'da olmak üzere kısmen Denizli ve çok 
az da İsparta ilinde zarar verdi. Burdur depre
minden 10 gün sonra, 22 Mayıs 1971 gününde 
de Bingöl ve Elâzığ yörelerinde deprem oldu, 
Bu depremde de mal ve can kaybına uğradık. 

Asıl konumuz olan bu depremlerle ilgili ma
ruzatıma başlamadan önce geçmiş yıllarda vu-
kufoulmuş olan önemli depremler hakkında çok 
kısa bilgiler sunmayı yararlı buluyorum. 

28 . 3 . 1970 tarihinde Kütahya'nın Gediz, 
Emet depremi mal ve can kaybına seböbolmuş ve 
daimî iskân esasına göre toplam 350 milyon lira 
'tutarındaki işlere o zaman başlanılmıştır. Bu iş
lerden 1971 yılma kalan 106 milyon liralık hiz
met 1971 yılında yürütülmektedir. 

7 Mart 1966 tarihinde Hınıs'ta, 19 Ağustos 
1966 da da Varto'da vukubulan depremde mal 
ve can kaybına uğranılmış ve bu bölgede esası 
geçici iskân olan çalışmalar yapılmıştır. Şikâ
yetlerin baskısı bu bölgede devam etmektedir. 
Daimî iskân çalışmalarımıza 1972 yılında Hınıs 
ve Varto'nun, malî olanaklarımız elverdiği tak
dirde geniş ölçüde, elvermediği takdirde bir 
plân üzere, daimî iskâna geçirilmesine devam 
edilecektir. 

23 . 7 .1967 tarihinde Sakarya depremi ol
muştur. Bu depremin hesapları da henüz ciddî 
bir biçimde bitirilememiştir. Geçmiş deprem uy
gulamalarına ait soruşturmalar vardır, sonuçla
rında önemli aksaklıklar çıkarsa yasaların ve 
ciddî yönetimin kurallarının gereği yapılacak
tır. 

Kısaca bakanlığımın Âfet işleri Genel Mü
dürlüğünü meşgul eden konuların hacmini siz
lere sunmuş bulunuyorum. Bu hacma; kaya 
düşmesi, sel baskını, heyelan nedeni ile yer de
ğişmeleri, konut ve altyapı tesisleri inşaatları
na ait dağınık görevleri de eklemek gerekir. 
Bütün bunlara karşılık teşkilâtın yeniden dü
zenlenmesi gereği ortadadır ve personelin bu 
konuda tamamen yetişmemiş olduğu aded bakı
mından yetersiz olduğu da bir gerçektir. Özel
likle Personel Kanununun yarattığı tıkanıklık 
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ve zorluklar artık bütün kamu oyunun bildiği 1 
şekilde bu hizmetlerimizde önemli engeller teş
kil etmiştir. Âfetler fonundan 1970 tarihi itiba
riyle 1 679 373 731 TL. toplanmış ve bu amaçla 
kullanılmıştır. Ancak, bu paranın 1960 - 1970 
arasında 181 765 566 TL. nm yasalara göre geri 
dönmesi gerekirdi. Bu paradan 7 256 381 TL. 
henüz tahsil edilebilmiştir ve bu tahsil hak sa
hipleriyle ilgili sözleşmelerin yapılması v. s. 
hizmetlere karşılık, bu tahsil işleminde Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası yedi milyon küsur liralık 
tahsile karşılık Bakanlığımızdan 9 324 314 TL. 
komüsyon almıştır. 

Değerli senatörler, Burdur ve Bingöl yöre
lerinde peşpeşe vukubulan bu depremler bizi 
oldukça sıkışık durumda yakalamıştır. Geçmi
şin birikmiş olan hizmetleri ve çok kısa olarak 
arz ettiğim tablo karşısında oldukça sıkışık du
rumda yakalanmıştık. Buna rağmen görevli ar
kadaşlarımızın yüksek gayretleri, zorlukların 
üstesinden gelebilmemizin yolunu açmıştır. Mil
letimize özgü dar zamanlarda son enerjisini en 
yararlı ölçüde kullanabilme özelliğini, bu millî 
mirası kullanarak aşağıda açıklıyacağım hiz
metleri görevli arkadaşlarım yürütmüşlerdir ve 
sonucu alacaklardır. 

Bu yılki depremlerin tablosu şöyledir; 12 
Mayıs 1971 günü Burdur, Denizli ve İsparta'da-
ki durum şu şekildedir : Bu depremde maalesef 
Burdur yöresinde 55, Bingöl yöresinde de 863 
vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Yüce 
huzurunuzda kendilerine Allah'tan rahmet di
lerim. Hasar tablosu şu şekilde; kıymetli za
manınızı almamak için tablonun detayına gir
meden sonucu arz ediyorum; istiyen sayın se
natör arkadaşlarımıza detayı ayrıca arz edebi
lirim. 

Burdur - Yeşilova ve Denizli . Acıpayam'
daki hasarın durumu şöyledir. Ağır ve yıkık 
1 489 konut, daire. Orta hasarlı 1 669, az hasarlı ı 
3 775. Bu duruma göre Burdur yöresinde 1 489 
ağır hasarlı konut yerine yenisi yapılacak, 
1 669 orta ve 3 775 az hasarlı konut onarıla
caktır. Başka bir deyimle 6 933 konut bu biçim
lerde elden geçirilecektir. 

Onbeş köyde hasar tesbiti, yer seçimi, bari 
ta alımı, imar plânı yapımı, yapı ve tesislerin 
aplikasyon işleri bitirilmiş, kadastro ve tapu 
tescilleri, işin gereği ve zamana gere yapılmış- ' 

tır. Şu anda bütün şantiyelerde alt - yapı tesi
satı dâir! olmak üzere modern köy niteliğini 
kazanmak, plân ve projelerine göre inşaatlar 
düzenlemek biçiminde hizmetler yürütülmek
tedir. 

Burdur il merkezinde 30 aded üç katlı blok 
- ki bunlar 204 daire tutmaktadır - inşaatına 
girişilmiştir ve bu dair-eîsrin yüzölçümleri 64, 53 
metre karedir; sosyal konut sınırlarını aşma
maktadır. 

Kısa saman ence inşaatına başlanan bu 34 
tlokun on blokunun temel harfiyatı bitirilmiş 
ve dört blokun temel betonları dökülmüştür. 
inşaat hızla devam etmektedir; kış basmadan 
bu tesisler, yapılar bitirilecektir. 

Yeşilova ve Güney ilçesinde de, Yeşilova'da 
32 ve Güney ilçesinde 38 ağır hasarlı yapıları
mızın dokuzunun temel harfiyatı bitmiş, ikisi
nin de temel döküm işleri bitirilmiştir. 

Burdur köylerinde durum şu şekildedir : 
10 dan fazla ağır hasar gören 14 köyün tü

münde inşaata girişilmiştir. İmaat hızla beraber 
yürütülmektedir. Burada ağır hasarlı konut sa
yısı 051, hak sahibi 1 210 dur. Hak sahibi far
kını karşılıya cak şekilde inşaat yapılacaktır. 
Köylerde 702 konutun temel harfiyatı bitiril-
mh, 401 konutun tsmsl betonu bitirilmiş, 306 
konut su basma seviyesine gelmiş, 286 konut 
karkastadır, 40 konut tuğla dolgusu durumun
dadır ve ild konut da çatı örtüsü durumuna 
gelmiştir. 

On konuttan daha az hasar gören köylerde 
ise (kendi evini yapana yardım metodu) na 
gere inşaat başlamış ve devam ettirilmektedir. 
Ancak işe bir esneslik verebilmek için Burdur 
inşaat amirliğine (kendi evini yapana yardım 
sistemi) yürümediği takdirde derhal emanete 
bs.şlama hususunda talimat verilmiştir. Burdur 
yöresindeki inşaatlar için 10 050 ton çimento, 

| 10 976 metremikab kereste, 620 ton demir, 85 
ten çivi, 9 900 küsur aded kiremit, 9 355 metre
kare cam kullanılacaktır. Hacıkcy, Hacılar kö
yü, Yazıkcy, Biiğdüz, Yarıköy köylülerimizin 
de yardımı ile köy yolları asfalt, ahırları sa
manlıkları,. evleri küçük işletme biçimine getiri
lecek şekilde ve kamusal tesisleri tamamen bu
günkü imkânların elverdiği ölçü'isrde sağlan
mak üzere ve bu konutlarda sağlık kurallarına 

' uygun yaşanılır bir biçimde, köyler modern ola-
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rak inşa edilecektir. Bu hizmetlerin bir kısmı
nın, konutlar dışındaki hizmetlerin bir kısmının 
1972 yılına sürmesi mümkündür. 

Burdur depremi nedeni ile tesisi gerekli ye
ni yerleşme alanlarının elektriğinin sağlanma
sı, içme suyu, imar plânı, ruhsat işlemleri ve 
1/5000 ölçekli nâzım imar plânı, harita alımı ve 
genel hizmetlerden itfaiye binası İller Bankası 
tarafından yürütülmüş ve itfaiye binası inşaa
tına da başlanılmaktadır. Burdur'un diğer bele-
diyelerindleki hizmetler de, bu bölgede deprem 
elması dolayısiyle özenle diğer belediyelerin 
hizmetleri de İller Bankası tarafından sürdü
rülmektedir. Dört köyün iç yolları asfalt olarak 
yapılacak, beş köye içme suyu getirilecektir. 
Bu içme suyu ile beraber, teknik bakımdan 
mahzur olmıyan köylerde kanalizasyon, tek
nik zorunluluk vartsa foseptikle konu çözülecek. 
Bütün köylerin aynı yörede bulunması nede
niyle fosep'tlklerin temizlenmesi için özel ida
re emrine bir vidanjör verilecek ve bu işletme 
de ayrıca düzenlenecektir. 

Saygı değer senatörler, garek sayın mille't-
vekilleri ve gerekse sayın senatörler tarafından 
Bakanlığıma tevcih edilmiş sorulara arzı cevabe-
deceğim. Bu konular aynı zamanda merak ko
nusudur, bu balkımdan da bir süre daha mü
saadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâlinize 132 nci 
madde gereğince söz vermemiş olduğum için, 
poltük safhaya intikal etmemesini rica edece
ğim, aksi takdirde 132 nci madde gereğince 
müzakere acımam icabeder. Bu itibarla gündem 
dışı malûmat arz ötme şeklinde cereyan etme
sini isitiriham edeceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂI-IAT-
TİN BABÜROĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, şimdiye kadarki konuşmamda eğer politik 
bir.. 

BAŞKAN — Yok efendim, şimdiye kadarki 
konuşmamızda yok, şimdiden sonra olabilir ih
timaline karşılık ilkaz ediyorum, efendilim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELAHAT-
TİN BABÜROĞLU (Devamla) — Bu ölçüde 
gidecek emin olunuz. Burdurma önceden kurul
muş on konut koperâtifi vardı. Dört de sonra
dan kuruldu. Bu kooperatiflere Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankası tarafından % 9 faiz ile 
alman kredinin % 4 olarak verilmesi Bakanlar 

Kurulu Kararı ile düzenl&nmisitir. Bu şekil
de oldukça ucuz para vermek suretiyle bu ko
nut açığının süratle kapatılmasına çalişilmakta-
dır. Bu kredi varlıklı ya da gelir seviyesi daha 
düzgün olan vatandaşlar tarafından kullanıl-
maisı yoluna gidilmilş'fcir. Bunu merak eden sa
yın senatörlere arz ediyorum ve ayrıca Emlâk 
ve Kredi Bankasının bu türlü krediyi işlete
bilmek için (on bin liralık peşin ödeme sistemi) 
de yalnız Bingöl ve Burdur olmak üzere kal
dırılmıştır. Bunda da banka ayrıca yardımlar 
yapacaktır, mıalûmaten arz ederim. 

Ayrıca Burdur bölgesindeki 204 konutun 
bodrumlarında halıcılığa elverişli bölmeler ya
pılması düşünülüyor, isteniyordu. Halkın ve 
onun temsilcileri milletvekili ve senatörlerin 
arzularına uyularak bu istek de yerine getiri
lecektir. Ayrıca Burdur'da elli kiralık konut 
yapılması için hazırlıklar tamamlanmaktadır. 
Bir de daha çok sayın milletvekillerinin ifade 
ettiği ağır, orta ve az hasar tekitlerinde hata
lar yapıldığı ve bundan bâzı vatandaşların 
muğdur olduğu hususu var. Bu hususta bir gö
rev suiistimali söz konusu değildir. Çünkü ni
hayet bir teknik tesbilttir, bu teknik tespitler
de eğer önemli bir atlama olmuşsa bu konuların 
da dikkate alınması için ilgili örgütlere tali
mat verilmıişitir ve bu hasar tesbiti işinde son 
derece dikkatli çalışılmaktadır; eskiden edinil
miş olan tecrübeler de değerlendirilmektedir. 
Sırası gelmişken Yüce Senatonuza bir hususu 
belirtmek isiterim: 

Burada görev heyecanı, mesai saatlerini ta
parcasına çalışma şevk ve hırsını benimsemiş 
görevli çocuklarımızın az olmadıklarını Yüce 
Meclisinize açıklarken beni duygulandıran bir 
olayı, - her hâlde memnun olacağınızı da dü
şünerek - sizlere arz etmefe isterim. 

T aylan Ataoğlu Başkanlığındaki hasar tes-
bit postası bir trafik kazası geçirdi, Burdur 
çalışmaları sırasında. Taylan Ataoğlu kolu 
ile omuz kemiklerinden ağırca yaralandı, Ke
mal özbakır ayaklarından yaralandı ve o da 
ağırcaydı; Orhan Keleşoğlu alnından, başın
dan derin yaralar almıştı. Ayakta durabilen, 
yani tutan olan Orhan Keleşoğlu bu yarası
na rağmen görev yerini terk etmedi ve görevi 
tamamladı. İkinci ekip göreve başlayıncaya 
kadar -ki bu yarayı alan herkesin hastaneye 
gitmesi gerekirdi - görevinden ayrılmadı. Ben 
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kendisimi görmek istediğim zaman, aradan J 
zannediyorum bir hafta geçmişti, bu yarala
rının sargı ve izlerden çok ağır olduğu anlaşılı-
yordu. Yani bu hasar tesbiti işindeki arkadaş
larımın hangi heyecanla çalıştıklarını belirtmek 
için Yüce Senatonuza bunu arz ediyorum. Bu 
derece görev tutkusu yüksek olan çocukları
mızla gururlanırken Bingöl'de ve Burdur'da 
göreve davet ettiğim bâzı kimselerin buralara 
gitmemek için başvurdukları yolları ve bunla
ra destekçi olan şeyleri de g'örünce bir ölçüde 
üzülmemek elimizden gelmiyor. Halen Anka
ra İmar Müdürlüğünden 12 mühendis görevden 
istifa ederek ayrılmıştır. 

Bu arada yine üzüntü ile haber vereyim ki, 
Bingöl inşaat Amirliğinde, yine severek Ba
lıkesir İl İmar Müdürlüğünden göreve giden, 
Zeki Dur ismindeki bir arkadaşım dört gün 
evvel geçirdiği bir hastalık sonucunda, henüz 
bir haftalık evli olan bu arkadaşı, maalesef 
Hakkın rahmetine ka^nışmuştur, huzurunuzda 
yaptığı görevi ve hatırasını saygı ile anarım. 

Burdur'da orta ve az hasarlılara 750 lira 
ile 1 500 lira para verilmesini az gören sayın 
senatör ve mületvekillerimiz haklıdırlar. Yal
nız geçmiş tecrübelerden edinilen sonuçlara 
göre bu paraların nakit olarak verildiği saman 
vatandaşlar tarafından câri işlere harcandığı, 
tamirler yapılmadığı, onarımlar yapılmadığı için 
biz bunu Burdur'da valinin emrine bir global 
rakam olarak, toplam rakam olarak veriyoruz 
ve vali bunu takdirine göre kullanacaktır. Yal
nız vali bu işi kullanırken bizden almış oldu
ğu tavan ve taban rakamlarını aşmıyacak ve 
mümkün mertebe işi aynî olarak, hizmet ola
rak yapacak. Parayı vatandasın eline vermi-
yecektir. Bu hususu soran değerli parlcman-
ter arkadaşlarımıza arz ederim. 

Banka kredilerinin ertelenmesi hususunda 
çok söylendi ve çok müracaat edildi. Banka 
kredileri ertelenmiştir. Ancak banka kredile
rinin faizsiz ertelenmesi komusu mümkün de
ğildir. Bu bankanın bir ölçüde o faiz kadar 
zarar kaydetmesi veya bu yöredeki insanlara 
bağışta bulunması demektir. Maalesef faizsiz 
olarak ertelenmesi konusunu halledememiş du
rumdayız. 

Ayrıca kanunda gösterilen beş yıllık vergi 
muafiyeti bu bölgede de uygulanacaktır. { 

Belediyelerin istedikleri imar uygulaması 
tahsisatlarının verilmesi mümkün değildir. Ge
lecek yıllarda, plânlamada bunlar için öncelik 
alınması düşünülmektedir. Belediye ve özel 
idarelerin yapı ve tesislerin yıkılması sonucu 
bunların yeniden belediyelerce yapılması için, 
halen yürürlükte bulunan kanun, bir anlayışa 
göre mütaahhit değil, bir anlayışa göre mü-
taahhit olduğu için süratle bir kanun tasarısı, 
kanuna netlik getirmek üzere Yüce Parlâmen
toya sunulacaktır. Bu kanun tasarısı hazırlan
mıştır, Başbakanlıktadır. 

Memurlara avams verilmesi konusu halledil
miştir. Fakat bu avansı sınırsız verdiğiniz tak
dirde, memuru bir ölçüde israfa götüreceği 
için yine valilere verilen talimata göre, memur
lara ihtiyaçlarını karşılamak üzere maaşları 
karşılığı avans verilecektir. 

Yüce Senatonun müsamahasına sığınarak 
biraz da Bingöl -zaten zamanı değerlendirmek 
için bira,z da süratli arz ediyorum- ve yöresi 
depremi ile alâkalı mâruzâtta bulunacağım. 

Burdur için sağlanan genel hizmetler ve 
genel prensipler aynen Bingöl'e de uygulana
caktır. Bu bölümde onları tekrar etmemek için 
arz ediyorum. Bildiğiniz gibi, 22 Mayıs 1971 
de Bingöl'de vukubulan deprem somunda, hasa
rın analizini ayrıca arz etmiyorum, zaman al
mamak için sonucunu arz ediyorum, Bingöl 
köyleri, G-enç köyleri, Solhan köyleri, Kığı 
köyleri, Karlıova köyleri, Elâzığ'ın Palu köy
leri ve Karakoçan'da geniş bir yere yaygın ol
mak üzere hasar yapmıştır. Bu hasar, 170 kö
yü kapsamaktadır. 170 köy ve il merkezlerin
de ağır yıkık konut miktarı 5 535 tir. Orta 
hasarlı konut miktarı 3461 ve az hasarlı olan
lar da 3 639 adeddir. 

Bingöl merkezi dışında, 170 köydeki tes
pitlerimize göre 5 535 konut yeniden yapıla
cak; 3 481 konut orta hasarlı ve 3 639 az hasar
lı olmak üzere toplam 12 635 konutun onarım, 
ya da yeniden yapılma suretiyle elden geçiril
mesi gerekmektedir. Yine bu arada 10 ko
nuttan az hasara uğramış olan köyleri zilkret-
memiş bulunuyorum, fakat bu köylerde de 
kendi evini yapana yardım sistemiyle konutlar 
yapılacaktır. 

Bingöl'de, yer seçimi, kadastro, imar plânı 
çalışmaları ve her şeyin ötesinde yol problemi 
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Son derece zorluk göstermiş ve zaman alıcı ça
lışmaları gerektirmişitir. Biz gecikme riskini 
de göze alarak projeleri ve plânları hazırlama
dan işe başlamadık ve Bingöl'de durum şöyle
dir, inşaatım, pozisyonu şu şekildedir. 

3 katlı blok, betonarme karkas olmak üze
re 166 parsel plânlanmış, 996 konut yapılacak
tır. 720 adedinin inşaatına henüz başlanmıştır. 
İM katlı sıra binalarımız 400 adeddir, parsel 
olarak, konut olarak 800 adeddir, bunun da 560 
adedinin inşaatına başlanmıştır. Tek katlı ev
ler 200 adeddir; konut sayısı 200; 200 "ü ay
nen devam edecektir. Bu konut sayısı ile ya
pılacak konut arasındaki fark - hak sahipliğin
den dolayı ileri gelmektedir. Eğer hak sahipli
ğinde bâzı tesbiit hataları olursa, bu aralık, Bur-
dur'u arz ederken açıkladığım veçhile, kapa
nacaktır. 

Bingöl yöresinde prefabrike evler geniş 
Ölçüde uygulanacaktır. Bu arz ettiklerim şehir 
merkezidir, 700 aded prefabrike ev şehir mer
kezinde yapılacaiktır. Kendi arsasında 200 konut 
yapılacaktır. Toplam konut sayısı 2896 ve baş
lamış olduğumuz konut sayısı 2 380 adettir, 
Bingöl merkezinde. Bingöl merkezinde İller 
Bankası ve Tapu Kadastro görevlileri önemli 
ölçüde harita alımı ve kadastro çalışmalarını 
tamamlajmışlardır. İller Bankası imar plânını 
da tamamlamıştır, çok küçük uygulama ve ap
likasyon kısımları kalmıştır. 

Bingöl merkez elektriğinin onarımı ve tevsii 
için 1 milyon 600 bin lira ön keşif olarak düşü
nülmektedir. İller Bankası tarafından şu arz 
edeceğim ön keşifler ile beraber hizmetler 
başlamıştır. 

4,5 milyon lira su şebekesi onarımı ve tev
sii, 8 milyon lira kanalizasyon, 3,5 milyon lira 
belediye binası ve dükkânlar, 1,5 milyon lira 
mezbaha, 75 bin lira geçici prefabrike belediye 
binası ve 155 bin İra tutarındaki Solhan ha
ritası işi gene iller Bankası tarafından yürütül
mektedir. 

Biraz evel de arz ettiğim gibi, köylerde 
durum biraz daha ağırca dır. Bingöl ve Elâ
zığ köylerinde yıkık ve ağır hasarlı konut sa
yısı 4 400 dün orta hasarlı 2 384 dür, az ha
sarlı 2 854 dür Bingöl ve Elâzığ köyle
rinde 4 400 konut ve daire yeniden ya
pılacak, orta ve az hasarlı olan 5 235 konut 

elden geçirilecektir. Böylece Bingöl ve Elâzığ'da 
elden geçirilecek tüm konutların toplamı 
13 980 adettir. 

Biraz da sarfolunacak miktarları arz etme
me müsaadenizi rica edeceğim. Sebebi, bu hiz
metin ölçüsünü, zaman alıcılığım değerlendirme 
bakımından gidecek malzemenin miktarlarını 
söylemekte büyük yarar var. Şu anda Ankara'
dan Elâzığ'a ve Bingöl'e kadar bütün yol üze
rinde petrol istasyonlarına deprem işaretli kam
yonlar girip çıkmaktadır ve eğer bir uçakla 
bakmak mümkün olursa, buralarda bütün şan
tiyelerin hareket halinde ve kamyonların, şu 
arz edeceğim malzemeyi taşıyan kamyonların, 
hareket halinde olduğunu müşahade etmeniz 
mümkündür. Bu noktaya geçmeden evvel, ko
nutların yüz ölçümleri merak edilmektedir; 
bunu da Yüce Senatonuza arz etmekte fayda 
bulurum. 1250 aded ahşap karkas konutun 
yüz ölçümü 41,18 metrekaredir. 1 900 aded ah
şap prefabrike konut 47,23 metrekaredir. 1 250 
aded beton prefabrike konut 47,23 metrekare
dir. 720 üç katlı blok konut 64,57 metrekare
dir. 560 aded iki katlı konut 84 metrekare
dir; bunlar iki ailenin kullanmasına göre ya
hut kalabalık ailenin kullanmasına göre düzen
lenmiştir. 200 tek katlı yığma 54,40 metrekare
dir. 700 prefabrike konutla, 200 kendi arsasın
da yapılan konut da 52,73 metrekaredir. 

Biz, gereik Bingöl'de gerek Burdur'da, köy
lerde yapılacak nüve konutların arkasındaki 
samanlık, ahır ve bâzı hallerde çamaşır yıkama 
ve süthanenin de inşatla beraber yürütülmesi 
kararını almış durumdayız. Burdur köylerinde 
varlıklı kişilerinin çok olması dolayısiyle, 50 
metrekare olan konutların arkasındaki ahır 
Burdur köylüleri tarafından yaptırılmakta, tek
nik denetimlimiz ve kısmen malî yardımımızla 
yapılmaktadır. Bingöl'de de çok söz konusu edil
di, 43 metrekarelik prefabrike konutun, Bur-
dur'a denk 50 metrekare olması, 7 metrekare
lik fark kısmının parasiyle köylüler tarafından 
yapılması. Evin arkasında ahır ve samanlığın 
yapılması için karkas kısım bizim tarafımızdan, 
dolgu kısmı köylü tarafından yapılacak ve in
şaat bittiği zaman, aile işlötmlesinin kendi ihti
yacı olan hayvanları, suyu ve süt ve çamaşır 
hizmetlerini de beraber - parseller ona göre 
plânlanmıştır - beraber bitirilecektir. 
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Burdur ve Bingöl yörelerinde doprîîm do-
layisiyîa toplam olarak yapılacak ve onarılacak 
konutların hapsini toparlamak icabcderce, bu 
yıl bizim 21 bin 101 konutu elden geçirmemiz ve 
kış basmadan vatandasın eline teslim etmemiz 
gcrdknıektedir. Bunun için bütün tedbirler alın
mıştır. Çetin şartlara ve bütün zorluklara rağ
men plânda esas aldığımız gerçekleştirmeler 
yapılacaktır. Bu arada deprem bölgelerinin ih-
töiyacı olan prefabrike konutları Bağlıyabilmek 
için, Ankara'da bulunan ahşap ve beton prefab
rike atölyeleri gece gündüz çalışmak suretiyle 
balen randıman 30 aded ev yapmaya kadar yük-
ıselebildi. Bunu zannediyorum ki, 15 gün sonra 
40 hazır konut yapacak kadar fabrikalarımızın 
imalâtını hızlandıracağız. 

Önemli olan yol durumunu da arz etmeden 
geçenıiyeceğim. Bingöl ve Elâzığ illerinde dep
remle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için Dev
let, il ve köy yollarının onarım ve yeniden ya
pımı sorunu ile karşılaşılmıştır. Deprem do-
layısiyle plânlanan yollarla bugüne kadar ya
pılmış olan yollan bir mukayese etmek gere
kirse, gene cetveli ayrıca arz etmiyorum, fa
kat cetvelin sonucunu Yüce Senatonuza arz 
edeyim. Bu cetvele göre Bingöl'de deprem ta
rihine kadar yapılmış olan 423 Km. lik köy yo
lu, 1 627 Km. lik köy yolu şebekesinin % 26 sı 
iken, deprem dolayısiyle yapılacak olan 367 
Km, kaplamalı yoîla bu miktar 790 Krn. yakınla
şacaktır. Yani 423 Km. yol 790 Km. ye çıkarı
lacaktır. Yani yapılmış olan yol şebekesinin 
oranı % 22 artışla % 48 e yükselmiş olacaktır. 
Ayrıca mevcut 423 Km. lik yolun 280 Km. si 
tesviyeli, sadece 143 km. si kaplamalı yoldur. 
Deprem dolayısiyle yapılan kaplamalı yolun 
şebekeye oranı ise % 22 artışla % 9 dan % 31 e 
çıkarılmış olacaktır. Bu kısa sürede kaplamak 
yoldaki artış iki misli olacaktır. 

Palu'ya gelince : 331 Km. lik yol şebekesi
nin depreme kadar yapılan kısmı 62 Km. dir. 
Tesviyeli yol şebekesinin % 24 ü de 18 Km. dir. 
Kaplamalı yol şebekesinin % 7 si olmak üzere 
80 Km. yol yapılmış olacaktır. Bu rakam top
lam yol şebekesinin % 31 idir. Yani deprem 
dolayısiyle yapılacak 102 Km. lik kaplamalı yol
la, kaplamalı yolun şebeke oranı % 40 artışla 
% 7 den % 47 ye ulaşacaktır. Kaplamalı yol
daki artış 6 mislidir. Toplam yol ise 80 Km. den 
182 Km. ye ulaşacak ve yapılmış yolların şe

bekeye oranı % 31 den % 71 e yükselecektir. 
Bu yıl tüm yolların toplamı, deprem dolayı
siyle Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesini 
plânladığımız yolların toplamı, onarım dâhil 
olmak üzere 818 Km. dir. 

Burada resmî konutlar geçici iskân için 
plânlanmıştır. Resmî konutların 31 bloktan 8 i 
tamamlandı ve ayrıca resmî dairelerin prefab
rike sistemle yapılacak olan konutlara girmesi 
düzenlenmekte ve bu ayın sonunda bitirileceği
ni ummaktayım. 

Köylerde durum biraz daha değişiktir. 36 
köyde 1 131 temel hafriyatı bitmiştir. 437 te
mel betonu bitirilmiştir. 57 konut elevasyon se
viyesine gelmiştir, 4 konut da bitirilmiştir. 
Köylerde, kentlerde, her ihtiyaç sağlanarak ya
şanması prensibi, - aynen Burdur'da olduğu gi
bi - Bingöl'de de yürütülecektir. 

Bir nebze de aldığımız tedbirleri ve almak
ta olduğumuz tedbirleri Yüce Senatonuza arz 
etmek isterim. Vukubula-cak depremlerde hal
kımızın yardımına daha süratli ve etkili bir 
biçimde koşabilmek ve bunun düzenlenmesi için 
müsteşarlar seviyesinde Âfetler Merkezi Koor
dinasyon Kurulu kurulmuştur. Bu kurul de
vamlı olarak çalışacaktır. 

Diğer bir husus, depreme dayanıklı yapı 
malzemesi usullerini köylüye öğretmek ve köy
lüyü, kentliyi eğitebilmek, konut yapma sis
teminde ve bu konutlarda yasamada eğitebilmek 
için, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dai
remiz, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve 
Millî Eğitim Bakanlığının yardımı ile, daire
mizden elemanlar, sosyolog, pedagog ve öğ
retmenler köyleri taramaktadırlar, filimler 
göstermektedirler, afişlerle köylüyü eğitmekte
dirler, bu konuda. Ayrıca Hükümet programın
da yer almış olan reform çalışmalarının da köy
lüye ve halkımıza benimsetilmesi bu yoldan 
denenecektir. 

Bakanlığımızda kurulmuş olan bir Deprem 
Enstitüsü, bu konuları artık Japonya ve başka 
ülkelerde olduğu gibi, emniyete almak için, da
ha geniş bir plân içerisinde çalışma düzenine 
konulmuştur. Bu Deprem Enstitüsü, iki yıldan 
beri çalışmalarına devam eden bir enstitüdür, 
bu yıldan sonra şiddetli depremler sırasında 
yer hareketi iğmesinin kaydedilmesi ve yapı
lardaki etkilerinin izlenmesi amaciyle kuvvetli 
hareket, sismograf şebekesi zamanımızın ge-
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reklerine göre geliştirilecek ve kayıtlar de
ğerlendirilecektir. Gene aynı enstitü tarafından 
yapıların depreme dayanıklılığını deneysel yol
lardan ölçmek için bir lâboratuvar hazırlanacak
tır. Zeminlerin deprem hasarlarına karsı daya
nıklılık derecesinin ölçülmesi ve bası emsallerin 
çıkarılabilmesi için yeni bir lâboratuvar kurul
ması çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca dep
rem araştırmalarında kullanılan cihazları yurt 
içinde yapacak atölyelerin kurulmasına da baş
lanılacaktır. Böylece uluslararası bir seviyeye 
deprem çalışmalarını, üniversitelerimizin de ka-
tılmasiyle getirme amacındayız. 

İller Bankası bölge müdürlüklerinin bulun
duğu âfet bölgelerinde, İller Bankası bölge bi
nalarında âfetler için kullanılacak merkezî mal
zeme depoları yapılacak, belki bir bölmesinde 
soğuk havada gıda maddelerini muhafaza et
mek için yerler yapılacak; İller Bankası Bölge 
Müdürlüğü olmıyan yerlerde, imar müdürlükle
rinde bu türlü merkezî teşkilâtlar kurulmak ve 
bunlara şubeler açmak suretiyle felâket anında 
derhal halkın hizmetine yetişmek için hazırlık
lara başlanılmıştır. Bu hazırlıkların 1972 yılı 
sonunda tamamlanacağını umuyorum. 

Değerli senatörler, depremler dolayısiyle he
men her partinin saygıdeğer söasüleri eleştiri ve 
temennilerde bulundular. Bunlardan Adalet 
Partisinin bu konuya ayrılmış olan sayın komis
yonunun, Başbakanlığa ve oradan da bendeni
ze gelen yazılı mütalâaları ve eleştirileri var
dır. Deprem sırasında C. H. P. ve M. G. P. de 
görüşlerini bildirmişti. Bütün partilerin olum
lu bildirilerine ve yazılı temennilerine sonsuz 
teşekkürler sunarım. Biz, bu her türlü eleştiri
yi ve temenniyi bir istifade kaynağı olarak kul
landık. Bu bakımdan da bütün samimiyetimizle 
bugüne kadar yapılan olumlu eleştirilere ve yol 
göstermelere teşekkür ederim. 

Biz halkı ayırmaya, Devlet yönetiminden so
ğutup parçalamaya matuf olmayan bütün eleş
tirileri saygı ile karşılıyoruz. Çok şükür ki sa
yın parlömenterler ve parti teşkilâtlarının önde 
olan kişileri bu türlü yola sapmamışlardır ve 
şimdiye kadar ki izlenimimiz, samimî olarak arz 
ediyorum, bütün politikacılarım bu memleketin 
ortamına uygun temennileri bize getirmişlerdir 
ve bundan tekrar memnuniyetimi ifade ediyo
rum. 

Biz halk hizmetinde, halktan koparak değil 
ve halkın arasına girerek, halkla diyalog kura
rak bulunmayı ve onların dinlemeyi iş edinmiş 
örgütsüz Hükümetiz. Bu örgüt ihtiyacımızı da 
büyük Parlâmentonun her partisinin, parlamen
terinin bize getirdiği meseleler, bize getirdiği 
sorunlar, halkın ihtiyaçlarından faydalanmak 
suretiyle telâfi etmekteyiz ve her hafta Cumar
tesi, Pazar günü tatillerini memleketin bir ye
rinde geçirmek suretiyle daha çok bu âfet yer
lerinde geçirmek suretiyle bendeniz halkın ihti
yaçlarını almaya çalışıyorum ve ayrıca arz etti
ğim gibi parlamenterlerimizin bana getirdiği ko
nulardan gerçekten çok istifade ediyorum. Bir 
yolu ile halka inmenin ve halk temsilcilerinin, 
tecrübeli temsilcilerin getirdikleri meseleleri de
ğerlendirme imkânını bulabiliyorum. Gelenler
den de görüyorum ki, halk artık istemesini bil
mekte. Çok istekler var. Bu istekleri karşılıya-
nıaz duruma dahi geliyoruz. Fakat, bu istekleri 
karşılayamaz duruma gelmeden hakikaten zevk 
duymaktayım. Çünkü ihtiyaç duyabilmek ve is
teyebilmek uygarlığın yolunun, medeniyetin yo
lunun artık keşfedilmiş olması demektir. Bu ba
lamdan gerek bütün Hükümet üyelerine, gerek
se benim Bakanlığıma ait meselelerde sayın par
lamenterlerin getirdikleri halk hizmetine müta-
alîik olan her ağır yükü, omuzlarımızda taşıma
ya hazırız. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çalama süremizin 
50 dakikası geçmiş bulunuyor. Daha 4 sayın üye 
gündem dışı sez talebinde bulunmuşlardır. Eğer 
lütfedip müsaade ederlerse, mütaakip birleşim
lerde kendilerine iki, iki olmak üzere söz ver
meyi düşünüyorum. Aksi takdirde, takdir hak
kımı kendilerine bu birleşimde söz verilmemesi 
yolunda kullanmak mecburiyetindeyim. 

Sayın üyeler müsaade ediyorlar mı?.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sırayı lütfen okur 
musunuz? 

BAŞKAN — Geçen birleşimden Sayın Tığlı'-
nın bir talebi var, Sayın Bilgen, Sayın Yılmaz-
türk, Sayın Demir Yüce. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Yarın için söz ve
riyorsanız... 

BAŞKAN — Efendim, pazarlık değil, im
kân bulduğum takdirde ikişer ikişer söz vere
ceğim. Bunu beyan ettim efendim. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARII 

i . —. Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'na 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1059) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Bir Başkanlık tezkeresi var, okutuyorum: 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip 

Somunoğlu'nun, hastalığına binaen 45 gün 
müddetle izinli sayılması hususunun Genel Ku
rula arzı, Başkanlık Divanının 9.8.1971 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzu
rum üyesi Sayın Somunoğlu'na, 45 gün izin 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı clolayısı ile iki aydan fazla 
izin alan Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'na 
tahsisatının verilebilmesi için karar alınmasına 
dair Başkanlık tezkeresi (3/1060) 

BAŞKAN — Bununla ilgili bir tezkere daha 
var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi Edip 
Somunoğlu'nun, tahsisatının verilebilmesi, iç
tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet yü
ce tensiplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu'na izinli bu
lunduğu müddet içerisinde ödeneğinin verilme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edeler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. —• Âfet bölgelerinde çalıştırılacak persone
le yapılacak ödemeler hakkındaki kanun tasarı
sını görüşmek üzere, tasarısının havale edildiği 
komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle bir 
Geçici Komisyon seçilmesine dair İmar ve İs
kân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele 

yapılacak ödemeler hakkındaki kanun tasarısı
nın önemine binaen, havale edilmiş olduğu Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar - iskân Komisyonu 
ile Bütçe ve Plân Komisyonlarından alınacak 5 
er üyenin iştiraki ile kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Selâhattin Babüroğlu 
imar ve İskân Bakanı 

BAŞKAN — Takrirde kurulması istenilen 
Geçici Komisyonun kurulmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4. — Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu'nun 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan istifası, 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Yüce Makamına 

Mensubu olduğum Anayasa ve Adalet Ko
misyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Saygıla
rımla. 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

BAŞKAN — Yüksek heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Esnaf ve Sanatkârlar, diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, tasarının havale edildiği komis
yonlardan dörder üye alınmak suretiyle bir Ge
çici Komisyon seçilmesine dair Muğla Üyesi 11-
yas Karaöz'ün ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın 
önergeleri 

BAŞKAN — Aynı mahiyette iki takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna 

gelen, Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanu
nu teklif ve tasarısının önemine ve müstaceliye
tine binaen, havale edilmiş olduğu Malî ve ik
tisadi işler, Anayasa ve Adalet, Sosyal işler ve 
Bütçe ve Plân Komisyonlarından alınacak 4 
er üyenin iştiraki ile kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp 

kabul edilen, Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
kanunu tasarısı, Başkanlığınızca havale edildik
leri Malî ve iktisadi işler Komisyonu, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu, Sosyal işler Komisyonu 
ve Bütçe ve Plân Komisyonundan 4 er üyenin 
tefriki ile kurulacak bir Geçici Komisyonda gö

rüşülmesine karar verilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir. 
Takrirlerde istenilen Geçici Komisyonun kurul
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — özel yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkında kanım tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan melni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1251) 
(S. Sayısı : 1641) (1) 

BAŞKAN — özel yüksek okul öğrencileri
nin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkında kanun ta
sarısının tümü üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz. 

ISöz sırası Sayın Hamdi özer'de. 
Lûfen komisyon ve hükümet yerlerini alsın

lar, efendim. 
Buyurun Sayını özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; özel yüksek okulların devlet
leştirilmesi, onun öğrencilerini bir kompleksin 
bunalımından kurtarmış ve onlara Devletin ki
şiliğinde kendi kişiliklerini bulmanın güven ve 
huzurunu getirmiştir. 

Bu okullarla dengi bulundukları resmî yük
sek okulların programları ve öğretim üyeleri 
aynı olduğu halde, giriş kapılan ayrı olduğu 
için bunlara öz evlâttan gayri gözlerle bakıl
dı ve hakla da eşit kabul edilmedi. Halbuki, 
birçok ileri ülkelerde özel okulların randım r-.n 
dengi Devlet okullarınkinden geri değil, bir
çokları da üstün durumda kabul edilir. Çünkü, 
dershane mevcudu daha az, öğretim araçları da-

(1) 1641 S. Sayılı Basmayazı 5 . 8 . 1971 
tarihli 98 nci Birleşimin Tutanağındaclrr. 

ha mükemmeldir. Bunlar birbirleri ile üstünlük 
yarışı içinde kendi okullarını halk efkârına ca
zip göstermeye çalışırlar. Onların reklâmları 
basarıdır. Üstün kalite ve bol randıman başa
rının kendisidir. Halbuki bizde, bu kurumlar 
için başarı sayacakları memleket evlâdının sa
yısıdır. Bunlar ne kadar çok olursa, soygun hü-
nerindeki başarı o nisbette fazla olur. Bu ku
rumların birkaç tanesi müstesna, diğerleri gece
kondu ve kaptıkaçtı zihniyeti ile vurgunculuk 
tezgâhı haline getirilmiştir. Eğer Devletin sıkı 
bir kontrolü bunlara hâkim olsa idi özel yük
sek okul açmak büfe açmaktan daha kolay ola
mazdı. Eğer açış şartları zor olsaydı, teşebbüs
ler ciddî olur ve özel yüksek okul sayısı belki 
bundan da fazla olabilirdi. Çünkü, hepsinin ka
patılmasına sebeb olacak okulların açılmasından 
müteşebbis endişeye kapılmazdı. Böyle olma
dığı için kurunun yanında yaşlar da yandı. 
Yandı ama, bunun yangını nasıl söndürülecek-
tir; Bu yıl lise ve dengi okuldan mezun olan 
100 binden fazla genç nereye gidecek, ne ola 
çaktır? Bunları okumak ve gelişmek ideallerin
den çekip koparmak mümkün olacak mıdır? 
Bu gençler evini, barkını terk edip, yatağını 
yorgmı satarak gece bekçilik, gündüz odacılık 
yapıp yavan ekmeğini suya banarak okul tak
sitini ödemek suretiyle okumak istiyorlar. Özel 
yüksek okullar bu isteğe kapılarım açıyorlardı. 
Şimdi bu kapılan Devlet kapatmıştır. Kendisi 

' bu gençlere kapısını açmıyacak mıdır? İlim al
mak istiyenlerin suratına kapıyı kapatmak 
Devlet olmanın şanında var mıdır? Devlet bun
lara kapıyı açmaya mecburdur. Eğer kapalı tu
tarsa er geç bu kapı zorlanır ve kırılır, insan 
haklarına dayalı ideallerin önüne set çekilemez. 
Belki bugün süngü ile bu selin önüne çıkılabi-
lir. Fakat, ekmek istiyenleri durdurmak müm-
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kün olsa da ilim ilstiyenleri durdurmak asla. 
Tabanın ilim isteğine süngü ile karşı duran 
Devlet düşünülemez. Süngü, ancak derslere, im
tihanlara girmek istiyen, profesör ve öğrencile
rin karşısına silâhla dikilen anarşisitlere karşı 
kullanılmalıdır. Okumak istiyenlere değil, okut
mak istiyenlere değil. Bu yüzden birçok evlâdı
mız imtihanlara, derslere sokulmamış, profesör
ler derslerini verememiş, yöneticiler içeri gire
memiş ve Devlet olarak bu duruma ses çıkartı
lamamıştır. Böylece memleket çocuklarının bir
çoklarının birçok hakları kaybolmuş ve silâh 
tehdidi altında sınava giremediği için de öğren
cilere vize verilememiştir. Anarşistlerin zulmü
ne iştirak demek olan bu hususa Millî Eğitim 
Bakanlığının dikkat nazarını çekmek isteriz; 
öyle zannediyorum ki, bunun bir çaresini bula
caklardır. 

Sayın senatörler, özel yüksek okullar kapa
tıldı. Özel kelimesinin kalkması ile bu okullar 
Devlet okulu olarak devam etmeli ve öğrenci 
kabulüne başlamalıdır. Bunlar paralı olsun, çile 
karşılığı da olsa parasını ödeyip okumak isti
yenlere engel olunmasın. Bunlar için asıl çile 
okumaktan yoksun bırakılmalarıdır. Bunları 
(başarısız kabul ederek oezalandırmıyalım. Han
giniz yüksek okullara bu şartlar altında girdi
niz? Hanginiz okumak istediniz de Devlet size 
engel oldu? Merkezî sistem usulü sınava giren 
100 küsur bin öğrenciden 15 - 20 bin kişi alına
cak, 85 - 90 bin öğrenci sokaklara dökülecektir. 
Bunları ne sokaklar ne de vicdanlarınız taşı-
yamıyacaktir. Bunlar başarısız değil, sistem ba
şarısızdır ve bu gençler imtihan sisteminin kur
banlarıdır. Giriş imtihan sistemindeki başarı 
bir spor toto isabetine bağlı. Yazı turaa atmak 
suretiyle kazananlar arasında altı dersten lisede 
bütünlemeli olanlar görülmüştür. Sorular ro
man gibi okunsa bile imtihan süresi içinde bit-
miyecek kadar hacimli. Öyle bir baraj ki, isti-
yenlerin değil, istenilenlerin işine yarıyor. Ba
şarıdan ziyade başarı yolları üzerinde düşün
dürücü ve şüphelere yol açıcı bir durum vardır. 
Memleketimizin kaderi hep bu yoldan geçiyor. 
İnkârı da ispatı da zor olan bir yol. Acı da olsa 
gerçek budur, arkadaşlar. Bütün reformların 
anahtarı bu gerçekte düğümlüdür. Önce bu dü
ğümü çözmeye mecburuz. Sayın Hükümet bu 
anahtarı eline almalıdır. Okumak initiyenlere 
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kapıları açmalı, reforma tepeden değil, temel
den başlamalıdır. Liseleri bitirerek tepeye ge
lenleri tepe taklak yuvarlayıp atmakla değil. 
temelden başlayıp tepeye doğru gençleri yetiş
tirmekle reform yapılır. 

Geçen birleşimde Sayın Zerin Tüzün, çöken 
ve yıkılan binaların temelinde mimar ve mü
hendislerin bilgisizliğini aramaktadır. O mi
mar ve mühendisleri özel okullar y&tftştirmıe-
miştir. Onlar üniversitelerin yetiştirdikleri ve 
özel yüksek okul masunlarına odalarını kapı-
yanlardır. Ancak şunu da belirteyim ki, binala
rın ve Devletlerin temelinde bilgi ile ahlâk kar
ması hars bulunmadıkça çöker ve yıkılır, işte 
o çöken binaların temelinde bilgi değil ahlâkın 
eseri yoktur ve onun için çökmüştür. Hile, hır
sızlık, rüşvet ahlâkına bilgi alet olarak kul
lanılmıştır. Bilginin diploması var, fakat ah
lâkın diploması yok ve onu verebilecek bir 
okul maalesef kurulamamıştır. Çöken binala
rın altında can verenlerin silâhsız kaatilleri si
lâhlı eşkiyalardan daha çak bu memleketi uçu
ruma sürüklemektedirler. Bu sessiz caniler top
lumun kanını ve iliğini sömürerek yüzbinlerce 
inşam sessizce yok ediyorlar. Aydınlar çoğal
dıkça bunlar yok edilecektir. Bunun için Oıiu-
rnak istiyenleri çoğaltalım. Demokrasinin dal
galı ve hareketli hali bu çoğalmanın eseridir. 
Bu dalgalanışlar baskiyle değil, toplumun ol
gun ve aydın bir seviysye yükselmesiyle süku
nete kavuşacaktır. Kimse çekecek binayı yap-
tıramıyacak, yapamıyacak çünkü onun yapı
lışını gören herkes anîıyacak ve onun altına 
giremeyecektir. Bu da okuyanları çoğaltmakla 
mümkün olacaktır. Bunun için Devletiniz bilgi 
ve ahlâkı paralel bir ölçü ile öğretecek ve eğite
cek yolu geliştirmelidir. 

Sayın senatörler, medeni ülkelerde okuyan
lar pek çoktur. Onun için o toplumlar aydın 
toplum haline gelmişlerdir, iki milyon nüfusa 
bir üniversite Standard ölçü olarak alınmıştır. 
Bütün fakülteleri ve yüksek okulları, bu eğitim 
sitesinin bünyesinde yer almıtşır ve bütün 
yurt sathına dağılmıştır. Bu ölçüye güre 18 üni
versitemiz olması şarttır. 36 000 000 nüfusun 
okumak istiyenlerini 4 büyük ile toplamak de
ğil, yurdun her tarafın yaymak gerek. Bunun 
için öğretim üyesi yok deniliyor. Vardır arka
daşlar, fakat biz yok ediyoruz. 
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Aydınlar kaynağı olan üniversitelerimlisdeki 
etiket tekelciliği bunları yok ediyor. Asistanı 
doçent doçenti profesör yapmak bu tekelin 
sıkılmış yumruğu içinde mümkün olmuyor. Pro
fesör kendisimden başka protoör görmek iste
mez ve bunda hasis davranırsa, öğretim üye
lerini Devlet tabmin edip bu mesleki cazip bale 
getirmezse, yeter sayıda profesör kadrosu aç
mazsa elbette ki, bu ydkluk devam edecektir. 
Bir çok değerli ilim adamlarımızın yaibancı ül
kelerin en ünlü üniversitelerinde busun öğretim 
üyeliği yapmalarının nedenleri budur. Onları 
yurdumuza neden çekmek istemiyoruz? Profe
sörlük anahtarını neden Kaf Dağının ardına 
aitıyoruz? Gerçek değerlere neden geçit vermi
yoruz? Fakat değerli olmayı ender oluşta bu
lan zihniyet silinmedikçe profesörlerimiz elbet
te ki, ender kalmakta İsrar edeceklerdir. Ger
çekler ve haklar hislerin halkalarına düğümlü 
kaldıkça, büyük ve yeterli kalitede profesör 
kaynağımız olsa da bu kaynaktan yeter sayıda 
profesör almak elbette ki mümkün olamıyacak-
tır. Bu kaynağın önüne kendilerini set çeken
leri kenara çekmek zamanı gelmiştir. Millî Eği
timde reform bu kaynağın işletilmesinde ken
disini göstermelidir. Tıkaçlardan bu kaynağın 
suları geri tepmekte ve kurumaktadır. Şu anda 
etiketi olmıyan nice, yüzlerce profesörümüz var
dır. Yeter ki, onlara hakları olan kürsüleri tes
lim edilsin ve bu kürsüler üniversite ve yük
sek okulları artırmak suretiyle çoğaltılsın ve 
Türk gençleri okutulsun. 

Bunu reddetmek ilmi reddetmek, aydın in
sanların çoğalmasını reddetmek ve 36 000 000 
Türk'ün isteğini redetmektir. Bu arada.. 

BAŞKAN — Sayın özer, biliyorsunuz ki, 
Tüzüğümüze göre yazılı konuşma 20 dakikadır. 
Eğer uzıyacaksa beş dakikanız kaldığını ha
ber vereyim, ona göre ayarlamanızı rica ede
yim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Tamam, biti
yor, bitiriyorum Sayın Başkan. 

Bu arada şunu da arz edeyim ki, eğitimi ile 
mıillî, öğretimi ile cihan şümul olmıyan Devlet
lerin ömrü payidar olamaz. Bizde millî eğiti
min yerine Türkiye halkları eğitimi uygulanmış
tır. Anarşik eylemler devrim ve kurtuluş mü
cadelesi olarak nitelenmiştir. Gerçeğin kendisi 
olan ilim komünizmin teori ve pratiğinde eri bi
lerek ona renk, şekil ve yön verilmiştir. Rengi 

kızıl, şekli orak - çekiç, yönü Moskova ve Fe-
kin olmıyan bir ilim, ilim olarak kaibul edilme
miştir. Bu bilince sahibolanlar ilerici ve aydın, 
bu bilince uymıyanlar ise gerici ve cahildir. Bu 
anafikrin sancakları olan süper aydınlar genç
lerimizin körpe dimağlarına kızıl ampuller tak
mışlardır. Onlarca kızıldan başka renkler kara 
soldan başka yönler karanlıktır. Böylece ilmin 
haysiyetiyle oynanmıştır ve «ilim = komünizm» 
olarak öğretilmiştir. 

Bunun için millî eğitimdeki reformun başın
da en önce ilmi bağımsızlığa kavuşturmak he
def alınmalıdır. Bu hedefte millî varlığımızı ve 
bütünlüğümüzü korumak ve yüceltmek ideal 
kabul edilmelidir. Atatürkçülük bu idealin yo
ludur ve Atatürk bu idealin kendisidir. Onu 
taklit edebilmek için özellikle şu noktada onu 
tanımak gerekir : Atatürk vatanımızı ve mu
kaddesatımızı düşmanın işgalinden kurtarmış, 
bize teslim etmiş ve karşılığında bir şey isteme
miştir. Milletin iradesini, istibdadın zincirinden 
kurtarmış, onu millete teslim etmiş ve kendisi 
de bu iradeye teslim olmuştur. O bu iradeye 
baş eğmiş ve ona kafa tutmamıştır. 

İşte Atatürk'ün yolu budur. Bu yol millete 
saygı ve güven yoludur. Millet iradesine saygı 
duynuyan Atatürkçü olamaz. 

Sayın senatörler, İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinde Türk Sanat Tarihi Kürsüsü, pro
fesörler kurulu kararı ile lağvedilmiştir. Böyle 
bir tutum içinde olan profesörler Atatürkçü ol
duklarını ne kadar iddia etseler de Türkçü ol-
mıyanlar Atatürkçü olamazlar. Türk Milletinin 
bağımsız bir hüviyete sahibolan ve dünya sanat 
eserlerinde patenti bulunan büyük bir sanat ta
rihi vardır. Onun azametine bu kürsüyü lâyık 
görmiyerek lâğveden profesörler ne Türk Mil
letinin ve ne de Atatürk'ün profesörleri ola
mazlar. Kendi tarihinin kaynağından içmiyen 
bu kişiler bizde olsa da bizden olamazlar. 

Sayın Hükümetten, özellikle Sayın Millî Eği
tim Bakanımızdan istirhamım şudur : Bu re
formda Atatürk'ün ruhu kılavuz olacaksa Türk 
gençleri okutulsun ve onlar sokağa altalmasro.. 
Bu reform eğitimi ile millî, öğretimi ile cihan 
şümul bir hüviyete sah'ibolsun, Atatürk'ün ve 
bütün Türk Milletinin isteği budur. 

Bu vesile ile hepinize saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmeisini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 

okullar hakkında kanun tasarısı 

Yüksek okul açma ve işletme görev ve yet
kisi : 

Madde 1. — Özel yüksek okul öğrencileri
nin öğrenimlerine devamlarını sağlamak ama-
oiyle, üniversite fakültelerine ve üniversite se
viyesinde öğrenim yapan diğer resmî kuruluş
lara bağlı olarak bu kanun hükümlerine göre 
Koordinasyon Kurulu kararına dayanılarak 
geçici nitelikte resmî yüksek okullar açılır. 

Özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi 
resmî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek 
okullarda öğrenim görecekleri ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu kanunun birin-
ci maddesi bu kanunla ne yapılmak istendiğini 
tarif etmek gayesiyle tanzim edilmiştir. Tarif, 
eski tâbirle efradını camî, ağyarını mâni olma
lıdır. Maalesef bu maddenin aynı vasıfta olma
dığı okunmasiyle anlaşılır. 

Çünkü, bu kanunla vâzıı kanun ne yapmak 
istiyor? Bunu evvelâ tesbit etmek lâzım. 

Bu kanunla istenen şey, evvelâ halen özel 
teşebbüsle paralı okunan yüksek okulların, 
Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karara 
tebean, devletleştirilmesi ve devlet eliyle bu ço
cuklarımızın okutulmasını temin etmektir. Bi
naenaleyh, devletleştirilen bu mekteplerdeki, 
yüksek okullardaki talebelerin nasıl okuyaca
ğı için bâzı kaideler getirilmiştir. Fakat bu ka
nunla gaye yalnız bu değildir. Diğer taraftan 
bilâhara ihtiyaç hâsılolursa Devlet de yeniden 
özel okul açmak imkânını getirmektedir. O 
halde demek ki, icabında Devlet kendisi de pa
ralı yüksek okul açmak imkânını bu kanunla 
elde etmek istemektedir, 

I Bu hale göre kanunun metni haddizatında 
I kifayetli değildir. Bir defa titr olarak «özel 

yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerin© de-
I vam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 

okullar hakkında Kanun tasarısı» deniyor. Bu 
I kanunun başlığının bu olmasına lüzum yok

tu. Eğer gaye bu ise, aynı zamanda bu kamun
la Devlete icabında özel yüksek okul açma 
yetkisi verilmemesi lâzımdı. Halbuki icabın
da Devlete özel yüksek okul açmak imkânı ve
rilmektedir; o halde bu titre lüzum yoktu. 

I Hakikaten özel okulların özel teşebbüsün ellin
den alınıp Devlete maledilmesi zaruridir. Çün
kü bu Anayasanın icabıdır ve esasen zaruri
dir. Bugün resmî okullarımızda, üniversiMe-
rimizde bütün lise mezunu olan gençlerimi
zi okutamıyoruz. O halde başka imkânlar ya-

| ratmak lâzımdır. Bunu da icabında para ile 
okutmak imkânı zaruri ise, eğer Devlet para
sız, meccani üniversitelerde okutamıyorsa, 
para ile okutmak da bir kısım çocukları açık
ta bırakmaktan daha iyidir. Kaldı ki, hususi 
teşebbüs bu işi para ile pekâlâ yapıyor. Hem 
çocuklarımıza okuma imkânı temin ediyor, 
hem de kazanç temin edifyor. Devlet bunu da
ha kolayca yapmak imkânına maliktir. Çün
kü bir çok müesseseleri mevcuttur, bunlarda 
ikili tedrisat yaptırmak, hattâ öğretmenlerine 
bâzan munzam para vermek suretiyle daha ko
lay öğretmen de elde etmek imkânı varken, 
Devletin kolayca yapmak imkânı varken, Dev
letin bunu ihmal edip hususi teşebbüse bırak
ması şimdiye kadar zaten bir kusurdu, inşal
lah bu kanunla bunun önüne geçilmekte ve bu 
boşluk doldurulmuş olacaktır. 

Ancak, gaye bu olduğuna göre, madde ha
kikaten tatminkâr değildir. Çünkü, maddenin 
başında diyoruz ki, «Yüksek okul a-çma ve işlet
me görev ve yetkisi»: Bu yalnız halen mevcut 
bulunan okulların Devlet eline geçmesi sure
tiyle bunlarda okutmak değil, yani lüzum olun
ca icabında mektep açmak, okul açmak yetki
si de bulunuyor. Çünkü, «Yüksek okul açma ve 
işletme görevi» diyor. 

Bu itibarla baslık bir defa noksandır. Fa
kat bunun üzerinde çok durmaya lüzum yok
tur. Madem ki, Devlet yüksek okul açmak yet
kisini de bu kanunla alıyor, o takdirde «geçji-
ci» tabirinin bu maddede bulunmaması lâzım 

I idi. «Geçici» tâbiri niçin konur? Bugün mev-
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cudolan özel okullarda okuyan gençlerimiz 
mekteplerini bitirdikten sonra, bu özel okul
lar son mu bulacak? Hayır, ihtiyaç varsa de
vam edecektir. O halde «Geçici» tâbirine lü
zum yoktu. 

Evet denebilir ki, aslında gaye dana ziya
de bunun içindi. Fakat, diğer maddelerde gö
rüyoruz, sarahaten «istûhdam, insangiicü boş
luğu icabederse, koordinasyon kurulunun ka
rarı ile Maarif Vekâleti yenidsıı okullar aça
bilir» demektedir. Madem ki, yeniden âtide okul 
açmak yetkisi almıyor, o halde «Geçici» 'keli
mesi lüzumsuzdur. Esasen «Geçici» kelimesi ol
masa hiçbir zararımız olmaz. Çünkü, ihtiyaç 
ikalmıyacalksa, yarın bu öğrenciler mektebi bi
tirdikten sonra, bu mekteplere lüzum kalmaz
sa, zaten kendisi kapanır. Fakat bu «Geçici» 
kelimesi yeni bir şey getirmiyor. Fakat, yarın 
bir müşkülât çıkaracak. 

Benim bunlardan ziyade en çok üzerinde 
durmak istediğim husus, Millet Meclisi metni 
üzerinde Senatonun getirmiş olduğu değişiklik
tir. Millet Meclisinden £elen metinde Senato 
Komisyonunda yapılan değişiklik ne maksatla 
olduğu anlatılıyor «bu kanun hükümlerine gö
re geçici nitelikte resmî yüksek okullar açılır» 
.tabiri varken, Senato bunu tutmuş «bu kanun 
hükümlerine göre koordinasyon Kurulu kararı
na dayanılarak geçici nitelikte resmî yüksek 
okullar açılır,» şekline getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanuna göre, 
bu özel okullar Devlet eline geçmeden, çalışma
ya başlamadan koordinasyon kurulunun ne şe
kilde çalışacağı mevzuübahis değil. Evvelâ 
yüksek okullar Devlet eline geçecek, ondan son
ra bu teşkilâtlar kurulacak, ondan sonra koor
dinasyon kurulunun, bir heyetin mevcudiyetin
den bahsedilemez. Çünkü, halen bu kanun me
riyete girmemiştir. Bu itibarla Millet Meclisi
nin metni daha doğrudur. 

Mademki, özel okullar devletleştirilecektir, 
mademki, bu mektepler açılacaktır, ne şekilde 
koordinasyon kurulu kararma bağlıyoruz? Ha
len koordinasyon heyeti yoktur ki, ona göre 
açılsın. Halbuki, bu kanun çıkar çıkmaz, bu ka
nun gereğince, bu özel okulların, devletleştiri-
:len özel okulların, faaliyetlerini devam ettir
mek için mektep açılması lâzımdır ve bunun 
için de bir koordinasyon kurulu kararma bağ
lamaya lüzum yoktur, Eğer, daha sonra da açı

lacak ise, bir vâzu kanununun veyahut Devlet 
namına tasarrufta bulunmak için, bir mektep 
açılıp açılmıyacağmı, bunu tanzim için de şim
diden koordinasyon kurulu kararma bağlama
ya lüzum yoktur. Bilâhare takrir de vereceğim. 
Millet Meclisi metni, bugünkü Senato .metnin
den maksada daha elverişlidir. Bu özel okulla
rın devletleştirilmesi halinde, bunun için koor-
dinasyan kurulu kararma bağlamaya lüzum 
yoktur. «Bu kanun gereğince mektepler açılır» 
denmesi kâfidir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ege... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Sayın Türkmen'i teyiden konuşmak 
istiyorum 1 nci maddeyi, Meclisin kabul ettiği 
metin ve ö. Senatosu Geçici Komisyonunun ka
bul ettiği metin şeklinde tetkik ettiğimde şu
nu gördüm ki; Geçici komisyonda muhterem ar
kadaşlarımız, «Koordinasyon Kurulu kararma 
dayanılarak» şeklinde bir ibare koymaya ça
lışmışlar, metin içerisine. Buna lüzum yoktur. 
Çünkü, Meclisten gelen metin gayet sarih ola
rak meseleyi ifade etmektedir. Zaten koordinas
yon kurulu kararı ve koordinasyon kuruluna 
ait görüşler de 3 ncü ve 4 ncü maddede belir
tilmiştir. Koordinasyon kurulu nedir ve görev
leri nelerdir? Bunlar belirtildikten sonra, ar
tık «Koordinasyon kurulunun kararma dayanı
larak» şeklinde bir ibare fazladır, lüzumsuzdur. 
Gerekli koordinasyonla danışmalar devam etti
rilecektir. Muhterem Hükümet ve Komisyon 
temsilcisi arkadaşımız kabul buyurdukları tak
dirde, 1 nci madde aynen Millet Meclisinde ka
bul edildiği şekilde, eğer iltifatlarınıza mazhar 
olur geçerse, mesele tamamen ifade edilmiş 
olur. Bence komisyonun metinde yapmış oldu
ğu değişiklik belki lüzumlu gibi görülüyor ama, 
olmasa da olabilir. Bu şekilde 1 nci maddenin 
Meclisten gelen şekli ile olduğu gibi kabul edil
mesinin daha muvafık olacağını ifade etmek is
terim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Komisyona 
bir sual tevcih etmek suretiyle meseleyi vuzuha 
kavuşturabiliriz. 

BAŞKAN — Şu halde komisyona söz vere
yim, izahatından sonra sualinizi sorarsınız efen
dim. 
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Komisyon adına sayın Yılmaz'türk.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALAÂD-

DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 625 sayılı özel öğrenim 
Kurumları Kanununun, Anayasa tarafından ip
talinden sonra, 9 Temmuz'dan itibaren özel 
okullar hepinizin malumu olduğu üzere mual
laktadır. Bu kanun elbetteki geçici nitelikte ve 
bir tasfiye kanunu olarak getirilmektedir. Bu
gün mevcut olan özel okullardaki 50 bin civa
rında kayıtlı ve 5 - 6 bin civarında da devamı
nı bitirip, imtihanlarını bitirmemiş olan bu tale
belere en doğru şekilde birtakım haksızlıklara 
mâruz kalmadan, öğrenimlerini temin edici ni
telikte kanun getirilmiştir. 

Bu bakımdan, 1 nci maddede bu geçici nite
lik bundan dolayı lüzumludur. Tabii her sene 
liselerden artan ve üniversite kapılarına yığılan 
talebeler var. Ayrıca özel okulların da her sene 
10 binlere yaklaşan kontanjanları var. Bu se
ne de biliyorsunuz 100 bine yakın talebe, üni
versite test imtihanlarına girmiştir. Üniversite
lerin alacağı miktar malum ve muayyendir. 
O hakim dan bu özel okulları, resmî okul hüvi
yetini kazandırdıktan sonra mevcudolanlarmı 
bitirinceye kadar tasfiye yaparken, acaba bu 
sene ve hu seneden sonraki senelerde talebe 
alınmalı mıdır, alınmamak mıdır meselesi, ya
ni bu zaruretin neticesi olarak, acaba, resmi 
hüviyet kazanan bu okulların 1 nci sınıflarına 
talebe alınmasın mı, alınsın rnı meselesi. Bu ka
nun görüşülürken komisyonumuzda ayrıca ba
his konusu oldu. 

Bir de, yine bu 1 nci maddeye ilişik cetvel 
var. İlişik cetvele baktığınız zaman; Ege Üni
versitesi doğrudan doğruya özel okulları kabul 
etmiştir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üni
versitesi tereddüt göstermiş bilâhara kabullen
miş, fakat bakanlıkla temasta müshet netice 
alınamamıştır, istanbul üniversitesi ise, tama
men reddetmiş ve kabul etmemiş. Bundan dola
yı Ankara ve İstanbul'da muayyen iktisadi ve 
Ticari ilimler akademilerine bağlanma zorunlu
luğu doğmuştur. 

Şimdi burada, iktisadi ve Ticarî ilimler 
Akademisine, özel Eczacılığı, Dişçiliği, Gazete
ciliği bağlıyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki, bu 
özel okul talebeleri resmî okul seviyesinde ye
tişsin ve diplomaları o muadeleti ihtiva etsin, 
kasansın. 

Şimdi nasıl olacak? istanbul Üniversitesine 
bağlı Dişçilik ve Eczacılık Fakültesinde bu se
nelerde okuyan ve bir de özel okul talebesi ol
duğu halde iktisadi ve Ticarî ilimler Akademi
sine bağlı olarak resmileştirilmiş dişçi ve ecza
cının yetiştikten sonraki diplomasmdaki husu
siyet, odalara kayıtlarındaki daha önceki sakın
ca dolayısiyle burada hâzı müşküller var, üni
versite almamış. Bu şekilde değişik bölümler, 
bir teknik fakülteye bağlanmış ve resmiyet 
kesbetmiş. 

Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gerekti
ği halde ki - Hacettepe Üniversitesinde bu hu
sus belirtilmiş - oraya aktarılabilmesi için ko
ordinasyon kuruluna salâhiyet verilerek 1 nci 
maddeye ve müteakip maddelere koordinasyon 
kurulu kararı ithal edilmiştir. Komisyonumu
zun bundaki tek düşüncesi, bu değişik mahiyet
teki, siyans - naturelle ilgili bir dişçiliği, ecza
cılığı, tamamen teknik bir branşta olan bir fa
külteye ıbağlı şekilde bitirip tamamlamak, di
ğer resmî üniversiteye bağlı fakültelerin ya
nında muadelette bir sakınca olabilir bu sene 
tabii 9 Temmuzdan itibaren zorunluluk da mev
cut belki resmen üniversiteye bağlarız da bu se
fer üniversite özerkliği dolayısiyle kabullenmi-
yebilirse, bu çocukların durumu ne olur düşün
cesi ila bir tampon payı, koordinasyon kurulu
na bir salâhiyet vermek suretiyle, bu özel okul
ların resmî üniversitelere belki bağlanma imkâ
nı belirir, hâsıl olur düşüncesiyle bu koordi
nasyon kurulu kararı ve salahiyeti ithal edil
miştir, komisyonumuzda. 

Mamafih, takdir Yüce Heyetindir. Meclis 
ten geldiği şekliyle Yüce Heyetiniz kabul bu-
yurursa mesele kalmaz. Biz bu konuda bir ko
laylığın, en isabetli yolun bulunması düşünce
si noktai nazarından hareket etmiş oluyoruz. 
Yoksa, komisyon olarak da ısrarlı olmadığımı
zı ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın 
Ertıığ. 

CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Müsaade eder
seniz, mâruzâtta bulunmak için söz almaya ih
tiyaç duydum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, soru sora
caksınız değil mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanhul) — Hayır 
efendim, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Peki efen
dim. 

Peki Sayın Yılmaztürk, teşekkür ederim. 
Sayın Ertuğ buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; çok önemli bir konuda
yız ve hemen söyliyeyim ki, Sayın Komisyon 
Sözcüsünün görüşlerine katılıyorum. İlâveten 
bâzı hususları da arz etmek şartı ile. 

Bu kanun hakikaten çok sıkışık bir zaman
da ve çok komplike bir mevzuun çözümlenmesi 
amacı ile ortaya çıkarılmıştır. Anayasanın ka
rarı muayyen bir süre içerisinde özel okulları 
kapatıyor ve yeniden eğitim yapmak mecburi
yeti karşısındayız. Buna bir çare aramak isti-
yen Millî Eğitim Bakanlığı, bir kanun tasarısı 
ile önümüze gelmiştir. 

Komisyon sözcüsü arkadaşımın gayet tefer
ruatı ile izah ettikleri gibi, arkadaki listeyi 
tetkik buyuracak olursanız göreceksiniz ki, me
selâ Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misine, Eczacılık Okulu, Dişçilik Okulu, gibi 
hiç de iktisadi, ticari ilimle alâkası olmıyan, 
mimarlık gibi, mühendislik gibi birtakım branş
ları ihtiva eden özel okullar bağlanmıştır yahut 
bağlanacaktır. 

Ayrıca. 3 ncü maddede tekrar belirteceğim, 
Ege Üniversitesine de gene bir redaksiyon ya
pılmış 3 ncü maddede yine bövle bir görev ve
rilmiştir. Şu listeyi tetkik ettiğiniz zaman gö
receksiniz ki, hakikaten bu kadar değişik ko
nudaki özel okulla, yüksek öğrenim yapan mü
esseseleri bir tek Ticari ve İktisadi İlimler Aka
demisinin zaten meşbu ve mahmul olan bünye
sine, idaresine, yönetimine, akademik yapısına 
yüklemek güç bir iştir. Buna bir çare olsun di
ye bir, bir de sayın komisyona demin onu sora
caktım, Sayın Eğitim Bakanlığı temsilcisinin 
de hafızasına müracaat ediyorum; Akademiler 
Kanunu bundan bir yıl evvel çıkarılmıştır. 
Akademiler Kanununda, yeni bir akademinin 
kurulması için şart olarak akademiler arası ku
rul karan öngörülmüştür. Yani, akademik eği
timde, daha doğrusu yüksek öğrenimde akade
mik vasfı muhafaza edebilmek için, akademik 
bünve iç;nde kararların alınması öngörülmüş
tür. Ve bugün cari olan Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri Kanununun bir madde
si - şimdi hatırımda değil, hangi maddesi oldu

ğu... - yeni bir akademinin açılması için, akade-
milerarası kurulun karar vermesini mecburi 
kılmaktadır. Zannediyorum ki, bu madde ona 
paralel olarak tedvin edilmiştir; Sayın Alâed-
din Bıoy arkadaşımızın da İzah buyurdukları 
g-r-kr-pye ilâveten. Yani, bu hakikaten ook sı
kışık durumda olan Millî E^itüm Bakanlığım ve 
oo\ sıkışık bir samana raslıyan bu kanun tasa
rısında bu maddenin varmak isted'ği hedefi 
gözden kaçırmak mümkün olamıyacaktır. Yani, 
(birtakım çok büyük aksaklıklar meydana gele
cektir. Kuruluşlarda, mekteplerin hüviyetinin 
tanınmasında güçlükler ve boşluklar meydana 
gelecektir. Onun için böyle bir geçiş döneminde 
hem akademik ihtisasa saygı göıstermis olmak, 
hem de daha önce çıkarılmış olan Devlet Mi
marlık ve Mühendislik Akademisi Kanununda 
öngörülen şartı yani. ilmî bağımsızlığı da des
teklemiş olmak için bu madde bendeniz için lü
zumlu. piibi görülüyor. 

Teşekkür ederim. 

B A RKAN — Savm (YÜndo»,an, 
FİKRET GÜlVDOrTAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kammun tü
mü üzerinde söz aMıoim zaman bel i r t t im hu
sufların sayam şükrandır ki, Yüce Heyetinizce 
fevkalâde iyi bir telâkkiye mazhar olduğunu 
gördüm ve şimdi 1 nci maddedeki müzakere be
ni bu ka"n mı un daha -"yi çıkmalını sa^hyacak 
bir yolla olduğumuz kanaatine vardırdı. 

Değerli arkadaşlarım.; bu kanunda önemli 
olau bir jki husus var. O bir iki hususu eğer 
gereği gibi, bu kanun maddelerine maksadımı
za uygun olarak yerleştirme olanağım bulamaz
sak, bu kanunla yapılmak ve kurulmak istenen 
düz^n umulan sonucu vermez. 

Biraz evv^l Savın Komisyon Baskarını d;n-
!-.d:!,m: ne kastedivorlar. öğrenmek mümkün ol
madı? Hacından beri s-iyvlüvorum; bir vâMa 
var, özel yüksek okul vakıası Bir de onun he
men akabinde ikinci bir vakıa var; Anayasa 
Mahkemesi kararı İle özel yüksek okulların de
vamıma imkân yok. 

Şimdi hal böyle olunca, özel yüksek okul 
öğrencilerinin öğrenimlerine devamını sağlıya-
cak bir mekanizma getirmek ihtiyacı duyulu-
vor. İ&.a bu ih'Hvacı karalamak üz°re bu ka
nunu getirmiş oluyorlar. Oldu, ne yapmış de
ğerli Bakanlık? Oturmuş, bu kanun tasarısını 
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hazırlamış getirmiş. Ne diyor? Anayasa Mah
kemesi tarafından artık hayatlarına hatime çe
kilen, son verilen özel yüksek okullardaki ta
lebeleri öğrenimden mahrum etmiyelim, onları 
hangi okullarda ise, o okulların benzeri resmî 
yüksek okullara alalım veya üniversiteler ka
bul ederse, üniversitelere bağlıyalım. Güzel, 
doğru bir düşünce başka bir çaresi yok; iyi. 
Nasıl yapacaksınız bunu? Hangi resmî kurum 
bu özel yüksek okulların hangisini kendi bün
yesi içerisine almayı kabul ederse, ona verelim. 
O da güzel. Bunu nasıl yapalım? Millet Mecli
sinde bu kanun hükümlerinde öyle denmiş, bu
rada Koordinasyon Heyeti kararında öyle den
miş; güzel. Ama, hakikat ne olmuş? Şu olmuş; 
üniversiteler kabul etmemiş ve böylece meselâ 
eczacılık dalında ya da gazetecilik dalında öğ
renim yapan veya başka bir dalda öğrenim ya
pan bir özel yüksek okulu üniversiteler kabul 
etmediği için tutmuşlar, hiç ilgisi olmıyan bir 
yüksek öğrenim kurumuna bağlamışlar. Nasıl 
bir bağlantı bu? O kuruma bağlı geçici vasıf
ta bir resmî okul açmak suretiyle. İdaresi güç, 
bundan bir sonuç almak güç. Peki, bütün bun
ları da haydi bir dereceye kadar bir tedbir 
olarak kabul edelim. Fakat, kanun tasarısı 
gelmiş, 23 ncü maddeye falan dayandığı za
man, birdenbire bu Anayasa Mahkemesi kara
rı ile doğan bu özel durumu gidermek için ted
bir ariyan Bakanlık, birdenbire bu geçici ted
biri devamlı hale getirmeye ve onun yollarını 
aramaya çalışmış. Bunu yaparken de güya 
memleketin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü
nü bu şimdi kuracağı geçici nitelikteki okullar 
yolu ile sağlamayı amaçlamış. Şimdi, maksadı
mız akıl ve hayalden geçmiyen bir mahkeme 
karan sonucu ortaya çıkmış bir durumu, onun 
tesfiyesini temin etmek ise, ne 23 ncü ve ne de 
24 ncü maddeye lüzum yok. Onun için dört se
nelik tahsil yapacak okullar, yahut en çok se
kiz sene tahsil yapacak okullar niteliğinde 
olur bunlar dersiniz ve hiçbir şeyi de kanştır-
mazsmız ta ki, bugünkü mevcut özel okullar
daki talebeler bitinceye kadar, öyle yapmamış
sınız, bunu başka maddelerle devamlı hale ge
tirmişsiniz. Fakat, o zaman hem Anayasa Mah
kemesi kararının icaplanna uymamışsınız, hem 
de memleketin ihtiyaçlarına uymamışsınız. Ne
den? Memlekette eczacı yetişmesini, gazeteci 
yetişmesini öngören bir plân emri yok. Gazete

cilik dalında yetişmiş elemana ihtiyaç yok, ec
zacılık dalında yetişmiş elemana ihtiyaç yok. 
Eğer varsa, bu usulle yetiştiremezsiniz. Bunlar 
geçici yüksek okul olacaklar. Ama, nasıl ola
caklar? Kendi öğrenim kapsamları ile, mahiyet
leri ile hiç ilgisi olmıyan resmî özel okulun 
bağlantısı olarak devam edecekler. Bu o zaman 
ne üniversite oluyor, ne fakülte tahsili oluyor, 
ne de yüksek okul tahsili oluyor, üniversiteye 
bağlı olmıyan, fakülteye bağlı olmıyan yüksek 
okulun bir uzantısı şeklinde muvakkat namı al
tında kurulmuş fakat, devamlı hizmet gören 
bir garip yaratık oluyor, bu okullar. Şimdi, ga
zetecilik okullarını eczacılık okullarını, ticari 
ilimler akademisi okullarını kurdunuz, 23 ncü 
ve 24 ncü maddelerle bunu devamlı hale getirdi
niz. Mütemadiyen bu memlekette eczacı yetiş
tirmeye, gazeteci yetiştirmeye mecbur musu
nuz? Binaenaleyh, bu 1 nci maddeyi aslında 
şöyle düzenlemek lâzım : 

Anayasa Mahkemesi kararı sonucunda, ha
yatiyetini kaybeden özel yüksek okullarda mev
cut öğrencilerin öğrenimlerini tamamlayınca
ya kadar şu mahiyette okul açtım.,. Başka ça
re bulamamışlar, ona buna bağlamışlar. Be
nim düşüncem başka, bsn olsam yeni bir ünite 
olarak, bunları müstakil bir öğrenim meselesi 
olarak alır, ona göre bir çatı altında toplardım. 
Bir nevi dallara ayrılmış öğrenim yapar gibi 
kullanırdım ve biter giderdi. Ama öyle yapma
mışlar, resmî okullara bağlamak istemişler. 
Güzel, Bitirin ek lâzım bunu. En çok ? nci sene 
ponunda mı, 8 nci sene sonunda mı olur, ama 
bunun bitmesi lâzım. Bu maddeyi Bakanlığın 
ve Komisyonun yeniden tedvin etmesi lâzım. 
ilişkisi olmaması lâzım. O itibarla, Koordinas
yon heyeti kararı ile açılması uygundur, değil
dir, münakaşasına girmiyorum. O, kanunla açıl
mak veya koordinasyon heyeti kararı ile açıl
mak arasında önemli bir fark yek, mahiyetleri
ni değiştirmez, Ama, bu madde ile neyi amaçlı
yorsak, ne yapmak istiyorsak, onu açıkça, eski 
tâbirle vazıhan ortaya koymamız lâzımgelir. 
Yoksa, bu geçici bir durumu kaldırmak için 
müracaat ettiğimiz, yoldan aynimmış, teknik 
olmaktan ziyade, Türkiye'de yüksek öğrenim 
kurumlarına yeni bir veçhe vermek, yeni bir 
şekil vermek yolu ihtiyar edilmiş. Biliyorsu
nuz, ileride maddeleri gelecek: bu okullarda 
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okuyacak talebelerden para alınacak, döner ser
maye teşkil edilecek, yeni bir eğitim sistemine 
girmiş olacağız. Bu paralı eğitim midir, para
sız eğitim midir münakaşası olacak. Bir tarafta 
üniversiteler olacak, bir tarafta yüksek okul
larda bunlar olacak. Bunlar dener sermaye kul
lanacak, öbürleri ku'llanmıyacaklar. Yine çeşitli 
bir bale getirmiş yani, kendi işimizi kendimiz 
zorlaştırmış olacağız, içinden çıkılmaz problem
ler haline getirmiş olacağız. Bir kere daha söy
lemiştim, tekrar edeyim; bir Devlet içinde ya
şıyoruz ki, son zamanlarda kurulmuş müessese
leri denetkenskten aciz kalmış. Binaenaleyh, bil
miyorum Sayın Bakanlık ve Komisyon ne dü
şünüyor? Bu maddeyi neden böyle lâğvedilmiş 
ezel okullarda okuyan talebelerin tahsillerine 
devama yetecek birer müessese meydana getir
mek için tanzim etmiyorlar? Karmakarışık, ben
ce eğitim, sistemini alabora eden bir duruma 
giriyorlar. 

Bunu söylemekle şunu istiyorum; gayet ta
biî bu kanun çıksın, işte 7 Temmuzdan beri ta
lebeler açıkta kaldı, deniyor. Gayet tabiî bili
yoruz. Ama, en iyi tekniği bulmaya mecbur de
ğil miyis? En normal tekniği, Millî Eğitimin 
yakında yapacağı muhakkak olduğu anlaşılan 
«ğitim reformuna uygun, eğitim reformu zama
nında bizle köstek olmıyacak bir şekilde düzen
lemeye mecbur değil miyiz? Hakikaten bunun 
münakaşasını yapmak lâzımdır. Sayın Ertuğ 
arkadaşımızın söylediği gibi, çok önemli bu hu
sus. Biraz evvel Bakan da burada idi. Ben işi 
vardır, diye telâkki ediyordum. Ama, şimdi 
gitti. Yanlış anlaşılmasın. Hangi politikayı güt
mek istiyorlar? Bunun münakaşası yapılmak 
lâzım. Çok sayın, çok sevgili müdürle bunun 
münakaşasını yapmak elbette onu zorlamak 
olur. O, politikası ile değil, bu işin tekniği ile 
alâkalı, Nasıl bir politika izleniyor? Bunu öğ
renmek istiyorum. Hakkım benim. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yılmaz-

türk. 
RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (istanbul) — Söz is

temiştim, ıSayın Başkan. 
BAŞKAN — Takrir gönderdiniz, söz isteme

diniz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — iste

miştim, gözünüzden kaçmış, özür dilerim; şimdi 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon sözcüsünden sonra 
vereyim, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂEDDİN 
YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkanı muhte
rem arkadaşlarım; Yüce Senatoyu ve Sayın 
Gündoğan'ı tenvir edebilmek maksadı ile söz 
almış bulunuyorum. 

Şimdi mesele şu; evvelâ mevcut özel okul
ları tasfiye etmek durumundayız. Bunun için 
de resmî okul haline getirilecek. Ankara, istan
bul, izmir, Eskişehir, Adana'da dağılmış bulu
nan bu özel okulların bir kısmının binaları bel
ki satmalınabilecek, iyi ve elverişli durumda 
olanlar. Bir kısmı belM muvakkaten kiralana
cak, bir kısmı iste, tamamen işe yaramaz du
rumda olduğu için elden çıkarılacak. O halde 
mevcut talebeyi tanzim etme, derleyip topar
lama meselesi var. Bir de Hükümetin Mecliste 
de resmen ifade ettiği gibi, bu akademilerin 
ileride üniversite haline gelmesi düşüncesi, 
tasavvuru var. Hepinizin malûmları olduğu gibi 
bir Yüksek Okulun, bir fakültenin üniversite 
haline gelmesi senelere bağlı meseledir. 5, 6, 8, 
10 sene tedrisat devam öder, ondan sonra üni
versite hüviyetini alır ve yavaş yavaş üniver
site havasına dönüşür. Yüksek okulların, fa
kültelerin üniversite haline gelmesindeki pro
sedür ve prensip budur. Binaenaleyh, bir yönü 
ile müstakbel kurulacak üniversiteye hazırlık 
ve bu özel okulları resmî nitelikte oraya hazır
lama çalışması. İkinci bir nokta; mevcut lise
den çılkmış, üniverisite kapılarına yığılmış olan 
talebelerden bir kusimını özel okullar kontenjanı 
içerisinde resmî hüviyet alan bu okula alabil
mek meselesi. Yalnız Sayın Gündoğana arz et
mek isterim. Farz edelim öztel okullara bu sene 
10 000 kontenjan verilmiş olsaydı, özel okullar 
kalmış olsaydı, resmî olduğu zaman iş nasıl 
olacak? Üniversite giriş imtihanlarına girmiş, 
muhtelif branşlarda kazanmış olan talebelerden 
plânlamanın öngördüğü şekilde 10 000 talebe 
ama, özel dişçiliğe, özel eczacılığa talebe al
mak diye birşey yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başka 
yok ki burada. 

ALÂEBDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Doğrudan doğruya bu kontenjanın, yani dev-
letleştirilen binanın verdiği imkân nisbetmde, 
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koordinasyon kurulu kararı ile talebe alınacak. 
Aşağı - yukarı Ankara, İstanbul, izmir'de pek-
çok sayıda olan özel okulların hapsine ayrı ayn 
talebe alınacaktır diye birşey yok. Muayyen 
ölçüde ve koordinasyon kurulu kararı ile ola
cak. Onun için zaten bu kaydı koyuyoruz ki, 
koordinasyon kurulunda muhtelif branşlardan 
mütehassıs elemanlar var. Onlar diyecek ki, 
farzedelim şu, şu sahaya lüzum yok; eczacılığa, 
dişçiliğe, gazeteciliğe lüzum yok. Ama, belki 
bir teknik branşa, özel teknik kısımlara ihtiyaç 
vardır, oralara alacaktır. Bu kontenjanı o ölçü
de koordinasyon kurulu değerlendirecek. Bu
nun detayını biz tâyin edemeyiz. Burada haki
katen bir tasfiye yapılırken, bir taraftan da 
müstakbel üniversitenin nüvesini teşkil etme
nin yolu, bir taraftan da lise mezunlarının bu 
seneki ihtiyacını, zoraki durumda olanların biç 
olmazsa, plânlamanın, Devletin lüzumlu olan 
sahalarına tekabül eden özel okulun resmileşti
rilen kısmına talebe almak imkânını getirmiş 
oluyoruz. Yani, buradaki gaye bu. Bilmem an
la taJbildim mi? Birinci maddedeki görüşmem 
bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜİLEOİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; birinci 
maddeyi aynen olduğu gibi kabul ettiği
miz takdirde birinci maddenin birinci fık
rası ile ikinci fıkrasının birbirleriyle çelişik 
bir halde kafoul edildiği meydana çıkacaktır. 
öyl'ek'i; şimdi bizim gayemiz mevcut özel okul
ların resmî kuruluşlara bağlanmasıdır. Bu bağ
lanma şekli birinci maddenin ikinci fıkrasında 
tadat edildiğine göre «özel yüksek okullar öğ
rencilerinin hangi resmî kuruluşlara bağlı ola
rak açılan yüksek okullarda öğrenim gerecek
leri ilişik cetvelde gösterilmiştir» diyor. Cet
velde bu gösterildikten sonra, ayrıca bir koordi
nasyon kurulu kararına lüzum yoktur. Bn iti
barla Millet Meclisinden gelen metnin aynen ka
bulü ile o zaman, maddeler arasındaki ve fıkra
lar arasındaki ahenk yerinde olacaktır. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın Üye? 
Yok. Takrirler var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle müzakere edi

len taşanımı Millet Meclisinde kabul edilen 

1 nci maddenin aynen kabulünü arz ederim. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

Başkanlığa 
Müzakere ettiğimiz özel Okul öğrencileri 

ile ilgili kanun tasarısının, madde 1 nin Millet 
Meclisinin kabul ettiği metindeki madde 1 ola
rak kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

ıSayın Başkanlığa 
İ nci madde; Millet Meclisinin kabul ettiği 

1 nci maddenin aynen kabulünü arz ederim. 
istanbul 

Rifaıt öztürkçjine 

BAŞKAN — Okunan 3 takrirde aynı mahi
yettedir. Millet Meclisi metninin kabulünü 
talebetmektedir. Hükümet iştirak ediyor mu, 
efendim? 

Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi ve özel 
Okullar Genel Müdürü Yavuz Konnolu — Edi
yoruz efendini 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor. Ko
misyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂEDDİN 
YILMAETÜRK (Bolu) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon etmiyor. Takrirlere 
Hükümet itşirak ediyor, komisyon iştirak et
miyor. Takrirler aynı mahiyette olduğu için öy
le söylüyorum. Takririn dikkate alınmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Sayıda bir tereddüt hâsıl oldu, ye
niden oylarınıza arz edeceğim. 

HALİL GORAL (Aydın) — Takriri yeni
den okuyalım. 

BAŞKAN — Takrir Millet Meclisinden ge
len metnin kabulünü talebediyor. Hükümet iş
tirak ediyor, komisyon etmiyor. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Takririn dikkate alınması kabul 
edilmiştir. Takriri yeniden tetkik için komis
yona gönderiyorum. 

Komisyon filhâl alınan karara iştirak edi
yor mu, etmiyor mu efendim? Kati oylamasını 
yapacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED
DİN YILMÂZTÜRK (Bolu) — Anlıyamadım 
Sayın Başkan. 

_ 520 — 



O. Senatosu B : 99 

BAŞKAN — Simidi efendim, takrire katıl
madınız. Katılmadığınız için takririn dikkate 
alınmasını oyladım. Dikkate alınması kabul 
edildi. Komisyon ya bu karara uyar v&yaihuitta 
eski kararında İsrar eder. O zaman kati oylama 
tekrar yapılır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başka
nım, teklif edemezsiniz zannediyorum. Komis
yon kararını vermiş, raporunu yazmış. 

BAŞKAN — Tüzüğü taitlbik ediyorum, za-
tıâlin'Mn Sözümü değil beyefendi, tüzüğü tat
bik ediyorum. Tüzük budur. Bu şekildedir tü
züğümüz. 

OELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Komisyonda 
konuşulmadan bu yapılabilir mi? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ko
misyon izalhat vermek istiyor. 

BAŞKAN — Mesele konuşuldu, anlaşıldı. 
'Tüzüğümüz benlim tatbik ettiğim şekildedir. 
Komisyon filttal iştirak ediyorsa yeniden oyla
mak suretiyle kati oylamayı yapacağım. Et
miyorsa gene oylıyacağım. Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinden gelen metin aynen kabul 
edilecekse, ki benim önergelerden anladığım bu, 
o zaman takdire bırakıyorum. Eğer Millet Mec
lisinden gelen metnin dışında kalıyorsa redde
diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, tüzüğümüzü 
bir daha arz edeyim. Şimdi, verilen takrire ko
misyon ve Hükümet iştirak ederse kati oylama
sı yapılır. Yok, iştirak etmez de Heyeti Umumi
ye onlara rağmen dikkate alınmasını kabul eder
se komisyonun bir daha tetkik hakkı vardır. 
Düşünme hakkı vardır. Tötlkiik ederek buna ya 
uyar veya uymaz. Her iki halde de oylanır. 
Uyarsa da oylanır, uymazsa da oylanır. Yani, 
ikinci bir oylama olur. Şimdi, Heyeti Umumi-
yenin dikkate alınması kararma komisyon ka
tılıyor mu, yoksa eski metnin Millet Meclisin
den gelen metinden daha iyi olduğu kanaatini 
mulhafaza mı ediyor. Bunu izhar edeceksiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Muhafaza edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon kendi metninde ısrar 
ediyor. Millet Meclisi metninin kabulü husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
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Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bu 
maddenin aynen kabulünü tazammun eder. 
Madde aynen kabul edilmiştir. Yani komisyon
dan geldiği şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — ilişik cetvelde gösterilen res
mî kuruluşların ye&kili organları, 

a) Kendi kurumlarına ayrılan özel okul öğ
rencilerine mahsus olmak üzere çeşitli alanlarda 
yüksek okullar aşmakla; 

b) Bu okulların ilmî, idari ve malî yönler
den tabi tutulacakları esaslara ilişkin yönet
melikleri ve programları yetkili organlarına ha
zırlatılarak incelemek üzere Koordinasyon Ku
ruluna sunmakla; 

c) Bu okulların rasyonel bir şekilde işle-
meîeririi sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 
almakla; 

Görevli ve yetikili kılınmışlardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Koordinasyon Kurulu : 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerine göre 
akade'milere bağlı olarak açılan yüksek okul-
lararası ortak esasları kararlaştırmak üzere mer
kezî bir Koordinasyon Kurulu teşkil edilir. Bu 
Kurul, Millî Eğitim Baakmnın Başkanlığında, 
yüksek okulların bağlı bulunduğu akademi 
başkanları ve ilgili her akademinin yetkOi or
ganlarınca kendi öğretim üyeleri arasından ço
ğunlukla, iki yıl idin seçilecek ikişer öğretim 
üyesinden kurulur. Koordinasyon Kurulu top
lantılarına Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarları, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı veya seçeceği 
bir üye, Yüksek öğretim Genel Müdürü, 
Genel MesJekî ve Tekıifk Yüksek Öğre
tim Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığından 
iki temsilci tabiî üye olarak katılırlar. 

Koordinasyon Kurulu, Millî Eğitim Bakanı
nın daveti ile yılda en az bir defa olmak üzere, 
lüzumlu gördüğü zamanlarda ve tensibedeceği 
yerde toplanır. Ayrıca başkanlardan birinin 
teklifi ile de Millî Eğitim Bakanı, Kurulu top
lantıya çağırabilir. 

BAŞKAN — Bu maddenin 7 nci satırında 
«Genel Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Ge
nel Müdürü» şeklinde yazılmış. Burada bir mad
di hata mevcut. Çünkü «Genel Meslekî ve Tek-
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nik Yüksek öğretim» diye bir umum müdürlük 
yok. «Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Ge
nel Müdürü» şeklinde düzeltilecek. Oradaki bi
rinci «G-enel» in fazla olduğu maddi hatasını dü
zeltiyorum, efendim. 

ÖELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Madde üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Ertuğ, madde 
üzerinde söz mü istiyorsunuz efendim? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Takrirler var, takrirleri okuta

yım, zatıâlinise söz vereyim. Belki söyliyeeeği-
ııiz hususları kapsar da. 

Madde üzerinde başka söz istiyen var mı 
efendim?. Yok. Takrirleri okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 3 ün 1 nci fıkrasındaki ikinci cüm

lenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Mümin Kırlı 

Bu kurul, Millî Eğitim Bakanının Başkanlı
ğında, yüksek okulların bağlı bulunduğu üni
versite rektör ve dekanları ile akademi başkan
ları ve ilgili her resmî kuruluşun yetkili organ
larınca kendi öğretim üyeleri arasından çoğun
lukla, iki yıl için seçilecek ikişer öğretim üyesin
den kurulur, 

Sayın Başkanlığa 
Madde 3 ün 2 nci fıkrasındaki ikinci cüm

lesinde, «ayrıca başkanlardan» kelimelerinden 
sonra «veya rektörlerden» kelimelerinin konma
sını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

3 ncü maddede zannediyorum ki, bir redaksiyon 
hatası olarak, önergelerde belirtilen husus orta
ya çıkmıştır. Çünkü, 1 nci maddede zikredilen 
bu özel okulların bağlanacağı akademi ve üni
versite ortada dururken, yani özel okulların ne
relere bağlanacağı cetvelde zikredilmiş olduğu 
halde ve bu 1 nci maddede yer aldığı halde, 3 
ncü maddede, meselâ Ege Üniversitesine bağla
nan özel okulların durumu bu Koordinasyon 
Kurulu dolayısiyle unutulmuş. Yani, her özel 
okulun bağlanacağı akademinin, akademi baş-
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kanı iki yıl bu Konseye veya Koordinasyon Ku
ruluna dâhil edilmişken, Ege Üniversitesine 
bağlı olan akademilerin, ki orası akademi de
ğildir. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari ilim
leri Akademisi fakülte olmuştur, binaenaleyh, 
fakülte dekanı veya rektörün bu. kurula girmesi 
bir redaksiyon hatası olarak zannediyorum mad
deye girememiştir. Arkadaşlarımın takrirlerin-
deki hususun buraya da bir redaksiyon hatası 
olarak tashih edilmesi, ya da eğer bu şekilde 
redaksiyon hatanı kabul e&ilnüyecekse, bu tak
rirlerin ihtiva ettiği rektör ve dekan kelimeleri
nin bu Koordinasyon Kuruluna ithal edilmesin
de zaruret vardır. 

Eıı hususu dikkatlerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, ben, Celâl Ertuğ Bey arkadaşımızın fik
rine iştirak etmiyorum. Zaten üniversite çatısı 
altına giren, daha doğrusu üniversiteye bağla
nan, Ege üniversitesinde olduğu gibi, ben bu
nu bünyeme alıyorum dedi mi, üniversitenin 
muhtariyeti vardır, o halde, üniversitenin muh
tariyeti olduğuna göre, o onun çatısı altına gir
miştir, böyle bir komisyon oraya müdahale 
edemez, yok demektir. 

Yalnız, üniversite, benim ihtiyacım yoktur, 
çatımın altına bu akademiyi almıyorum, yük
sek okulu almıyorum dediği takdirde Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı kalacaktır bu, akademi 
olarak. O halde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
kaldı mı, bunun üniversitelerle ilgisi yoktur. 
Kim idare edecek bunu? Doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığından bir kurul idare 
edecektir. O da kimlermiş burada, Talim Terbi
ye Başkanı, filân diğer organlar, diğer müdür
leri sıralıyor. Onun için bu madde yerinde. Bu 
maddenin böyle kalması lâzımdır. Zaten arz et
tiğim gibi, yüksek okulların bulunduğu yerde 
bir üniversite, ben bunu bünyeme alıyorum de
diği takdirde, o özerkliğe kavuşacaktır. Ora
daki üniversite onu ilân edecektir. Bu, bunun 
dışında kalanlar için konulmuş bir maddedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, konu her ciheti ile önemli ve maale
sef başlangıcından beri aksak devam edegelen 
bir haldedir. Bir yanlışlığı düzeltmek, aldatıl-
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mış veya zaruret halinde bu okullara girmiş 
gençlerin istikbalini ve bu meseleleri tashih 
edelim derken, yeni yeni hatalar işleniyor. Tü
mü hakkında bu imkânı bulamadım, fakat bu 
maddede hiç olmazsa bu noktayı işaret etmeyi 
zaruri görüyorum. 

Şimdi, bu özel yüksek okullar iki yere bağ
lanacak. Birisi akademilere, birisi üniversitele
re. Üniversitelere bağlanan üniversite sistemi 
içinde kalacak, diğerleri bu 3 ncü maddede tâ
yin edilen koordinasyon heyetinin murakabe
sinde çalışacak, yürüyecek. Aslında günah ida
renindir, tüm olarak hükümetlerindir, bu ara
da da başta üniversitenindir. Üniversite, âdeta 
bir büyük gençlik kütlesinin bu yarasına mer
hem olacak, derman bulacak yerde, ondan 
uzak kalmış, ne patronajı altına almaya teşeb
büs etmiş, ne de ilgilenmiştir. Ve bu kamu oyun
da ister istemez üniversite aleyhinde bir hük
mün katî olarak yerleşmesine sebebolacaktır. 
Üniversiteler bu okulları kendi bünyelerine al
mamak suretiyle dışarda tutmak ve bu suretle 
kendilerine bir ders verme sahası haline getir
mek istiyorlar. Bu kanaat maalesef derindir ve 
umumidir. 

Şimdi, üniversitelerin bu aksaklıklarını biz 
gideremiyoruz. Bir heyete veriyoruz, akademi
lere bağlıyoruz. N-eye bağlıyoruz akademiye? 
Meselâ, bir mimarlık yüksek okulunu, bir dişçi 
yüksek okulunu, bir eczacılık yüksek okulunu 
bu akademilere bağlıyacağız ve bunu da 3 ncü 
maddede gösterilen koordinasyon heyeti tan
zim edecek ve yönetmeliğini yapacak, muraka
besini yapacak. Hükümet, arz ettiğim gibi ida
re vazifesini yapmamış, üniversite ilgisini gös
termemiş. Bu gençler yine bu statü içinde em
sallerine nazaran ayrı gözle bakılan bir kütle 
halinde kalacaklardır. Maksat bunları gider
mektir. özel okullar bir ihtiyaçtan doğmuştur. 
Özel okullar, üniversitelere girme imtihanların
da tatbik olunan yanlış usulden doğmuştur. 
Memleket şartlarına uymıyan, talihe bağlı im
tihan sistemi ile kazanamıyan gençler sokakta 
dolaşamazdı; özel okulların kapılarını açık bul
muşlar, oraya girmişlerdir. 

Şimdi, bu özel okula giren gençleri, hiç ol
mazsa tashihat yaparken, bu damganın altın
dan kurtarmalıyız. Bâzı özel okullar cidden iyi 
çalışıyor, temizdir, hocaları var, lâboratuvar-
ları işliyor ve emsal resmî okullar kadar, hattâ 

onlardan daha iyi talebe yetiştiriyorlar, bunu 
şahsan muhitimizde görenler, takibedenler, iz-
liyenler vardır. Böyle olunca, hiç olmazsa bu 
çocukları, bu gençleri ayrı bir statü içinde tut
mamak lâzımgelir. Bunları da üniversitelerin, 
yüksek okulların, diğer resmî yüksek okulların 
tam anlamı ile ciddiyeti içinde, her okul... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, lütfen madde ile 
ilgili hususu... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Maddeyi 
anlatıyorum. Her okul devletin murakabesi al
tında, kendi sistemi içinde okutmalı idi ve 
böyle suni heyetler kurmaktansa, kendisinin 
tedris heyeti hâkim kılınmalıdır. Bunlar yapıl
mayınca işte böyle bir heyet kuracaksınız, Mil
lî Eğitim Bakanlığının Başkanlığında ve Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı umum müdürlerden 
mürekkeb bir heyet olacak. O heyet zamanında 
toplanır mı? Toplanmaz. Toplanırsa aldığı ka
rarlar nasıl icra olunacak. Bunların hepsi ileri
de, maddelerde bâzı teyidedici hükümler var
dır, ama aslolan dâva, bu hali ile yine aksaktır, 
yine yarımdır, yine de eksik haldedir. O iti
barla maddeye evet demeye gönlümüz razı ol
muyor, hayır da diyemiyoruz. Çünkü hiç olmaz
sa Hükümete bağlı bir kuruluş haline getirili
yor, resmî oluyor, ama evet diyemiyoruz; üni
versitelerden farklı, yüksek okullardan farklı 
bir gençlik grupunu kamu oyu önünde damga
lanmış hakle tutmak istiyoruz. 

O itibarla, bu maddeyi yürekten tasvibetme-
ye bütün arzumuza rağmen imkân bulamıyo
rum ve maddenin bu tarzı ile meseleyi hallet-
miyeceği inancında olduğumu arz etmek iste
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi verilen her iki takrir 
de, madde ile ilgili cetvellerde üniversitenin de 
bulunması dolayısiyle, maddenin ilgili cetvel 
ile uygunluk temin etmek maksadını taşımakta
dır. Bu takrirlere Hükümet ve komisyon katılı
yor mu? Millî Eğitim Bakanı yerine, özel Okul
lar Genel Müdürü Yavuz Konnolu. 

MİLLÎ EĞÎTİM BAKANLIĞI TEMİSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
efendim 3 ncü maddede mevzuubahsolan koor
dinasyon heyetinin işine üniversitenin ithal 
edilmemiş bulunması, bir zühul, bir sehiv değil-
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dir. Bu bilhassa ithal edilmemiştir. Çünkü, üni
versite kendi statüsü içinde, kendisine bağlan
mış olan okulu idare edecektir. Onun kendi 
organları vardır, senatosu vardır ve oraya bağ 
lanan o okul, o esas içerisinde tamamen onun 
malı olarak idare edileceği için, artık koordi
nasyon kuruluna girmek suretiyle onun statü
süne dâhil diğer hususatta müdahale olmadığı 
gibi, bunda da herhangi bir müdahale mevzuu-
bahsolmamak gerekir idi. Bu bakımdan koordi
nasyon kurulu içerisine üniversite ithal edilmiş 
değildir. 

BAŞKAN — Yani buna bir vuzuh vermek 
istersek, ben anladığının tekrarlıyayım da bel
ki karışıklık ohır. üniversitelere bağlı olan 
yüksek okullar, üniversitelerin senatoları bu
lunduğu için onlar marifetiyle idare edilecek 
Diğerleri ise koordinasyon kuruluna tabi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Tamamen öyle. 

BAŞKAN — Bu şekilde demek istiyorsu
nuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — O maksatla ithal edilmemiştir 

BAŞKAN — Yani, bu itibarla katılmıyorsu
nuz, buna. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEOİCi KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-

DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Katılmıyoruz. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz takrir üzerinde konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Konuktunuz efendim. 
C^TÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bu görüş kâfi 

değildir. 

BAŞKAN — Artık o görüşün üzer;ne müta
lâa yok bitti, simdi takrir muameleye kondu. 

CELÂL ERTUĞ rElz'ğ) — 3 ncü madde üze
rinde yeniden söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim başka söz istiyen ol
madı, takririn muamelesine geçtim. Yeniden söz 
vermek mümkün değil. Takririn muamelesine 
geçtim. Komoisyon ve hükümetten sordum işti
rak etmiyor, şimdi oylama safhasmdayım. Bu 
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itibarla söz vermem mümkün değil. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Öyle birşey 

s öyleme diniz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi oylama safhasmdayım 

efendim; sordum, oya arz edeceğim. Oylama 
safhasında söz verilmiyeceğini takdir buyurur
sunuz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sual sorabilir mi
yim efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, geçti o şeyler. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Hükümet söz

cüsünün izahatı kanunu eksik olarak çıkara
caktır. 

BAŞKAN — Niye eksik... 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — 3 ncü maddede 

bu hususun zikredilmiş olması lâzımdır. Ben 
dikkatle okudum. Buna rağmen kanunda özel 
yüksek okullar zikre dilmezniştir; falan okullar, 
filân akadimelere diye. Bu husus eğer böyle 
düşünülüyorsa... 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, arz edeyim. Ben 
yanlış anlaşılmasın diye bilhassa anladığım 
şeklini tekrarladım ve tescil ettim, zabıtlara. 
Ne şekilde tatbikat göreceği hususu zabıtlar
da tesbit edildi. Bu itibarla Hükümetin izahı 
neticesinde bu maddenin ne seklide tatbik 
edileceği sarahat buldu. Bu itibarla yanlışlık 
olmasa gerek. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Çok teşekkür 
ederim, yalnız sizin bu açıklamanızın tatbi
katta kâfi geleceğine kaani misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Biliyorsunuz 
ki, bâzı 'kanunlar müzakere edilirken, müphem 
kalan hususlar hakkında sayın üyeler, komis
yona, Hükümete sual sorarlar, onlar da ce
vap verirler. Onlar zabıtlara girer. Yani ka
nunlar lafzıyla ve ruhiyi?, uygulanır. Bina
enaleyh, lâfzında şayet bir müphemiyet çıkı
yorsa, o zaman ruhuna bakılır. Yani kanun va-
zrnm ne maksadı taşıdığı zabıtlardan tetkik 
edilir. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Ama, Sayın 
Balkan, tatbikatta kanunun lâfzını tatbik eden 
tatbikatçının, ihtilâflardan sonra ancak bu 
yollara başvuracağı düşünülür. Njçin burada 
vuzuh vermek imkânı varken, bunu yapmı
yoruz? 

BAŞKAN — Ama, baştarafında, şayet 
böyle bir ihtilâfınız var idiyse söz istediniz, 
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zâtıâlünize söz verdim. Bu hususları açıklar 
ve ayrı takrirler olarak buraya getirebilirsi-
njz. Hepsi bitti, tam oylamaya geçtjm zatıâli-
niz bu hususta söz istediniz. Yani benim kusu
rum yok bunda,, Sayın Ertuğ. 

Hükümet ve Komisyon takrirlere iştirak et
miyor. Takrirleri tek tek okutup oylarınıza arz 
ediyorum. 

(izmir üyesi Mümin Kırlı'nın birinci öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

ikinci takriri okutuyorum. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
2 nci takririn okunmasına lüzum yok. 

BAŞKAN — 2 nci takrir de aynı mahi
yette diyorsunuz, yani geri alıyorsunuz. Peki 
efendim. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
. Madde 4. — Koordinasyon Kurulunun gö

revleri : 
a) Yüksek okulların, bağlı bulundukları 

akademlerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik 
ve program taslaklarını incelemek; 

b) Bu okullarda görevlendirilecek yöne-
ticelere, öğretim üye ve yardımcılarına ve öğ
retim görevlilerine ödenecek ücretlere üLlşkin 
esaları incelemek; 

c) Bu okullarla ilgili bütçe teküflerîni in
celemek; 

d) Bu okulların birleştirilmıe'si, kapatıl
ması, devredilmesi ve ilişik cetvelde değişiklik 
yapılması ile ilgili teklifleri incelemek vo 
Millî Eğitim Bakanının onayına sunmaktır. 

Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eği
tim BaJkaaılığrnca hazırlanır ve her türlü sek
reterlik işleri Meslekî ve Teknik Yüksek Öğ
retim Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
rica ediyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; burada 1 nci 
madde ile 4 noü madde arasında tam bir uygun
luk yoktur. 1 nci maddede koordinasyon kuru
lunun kararı neye ait olacak? Aynı samanda 

koordinasyon kuruluna geçici nitelikte resmî 
yüksek okul açabilme hakkını tanıdık. Halbu
ki, koordinasyon kurulunun görevlerine baktığı
mız zaman bu görevlerde geçici olarak resmî 
yüksek okul açma hakkı tanınması hususu yer 
almıyor. 

Görülüyor ki; kanunun 1 nci maddesi ile 
4 ncü maddesi birbirine aynen uymamaktadır. 
Ya biz 4 ncü maddeyi, 1 nci maddedeki gibi 
kabul etmek zorundayız veyahut ta 1 nci mad
de hakkında tekriri müzakere verip, Millet Mec
lisinden geldiği gibi kabul etmek zorundayız. 
Çünkü, Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci mad
dede, koordinasyon kurulunun geçici olarak res
mî yüksek okul açabilme yetkisi yok. Biz bu
nu tanımadık. Burada 4 ncü maddede de bu hak
kı tanımıyoruz. 

Bu itibarla, 1 nci ve 4 ncü maddeler bu hali 
ile kabul edildikleri takdirde her iki madde ara
sındaki ahenk acaba nasıl temin edilecek ve yü
rütülecek? Hükümetten ve Komisyondan bu 
hususu vuzuha kavuşturmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, filhakika 3 ncü madde koordinasyon ku
mlunun ne için vazifelendirildiğini sarahaten 
söylüyor. «Bu kanun hükümlerine göre aka
demilere bağlı olarak açılan yüksek okullara-
â*5i ortak esasları kararlaştırmak üzere merke

zî bir koordinasyon kurulu teşkil edilir.» de
niyor. Yani kurulmuş okullar arasındaki müna
sebetleri tanzim etmek için bâzı vazifeler ve
riliyor ve 4 ncü madde de vazifeleri tadadedi-
yor. Burada yeni okul açmak vazifesi voktur. 
Fakat, Yüksek Heyetiniz komisyonda kabul edi
len metne taban koordinasyon heyetine yeni
den bir vazife verdi. Yeni resmî okul açmak va
zifesini 1 nci madde ile verdiniz. O takdirde 
vazifeleri sayarken, bu vazifeyi koymak lâzım
dır. Yüksek Heyetiniz eğer kararında ısrar 
ediyorsa, bunun için bir takrir verdim; o vakit 
(d) fıkrasından sonra (c) fıkrası olarak bir 
fıkra ekliyerek, koordinasyon kuruluna aynı 
zamanda yeni özel okul açmak yetkisinin ve
rilmesi lâzımdır. Bu hususta bir takrir verdim. 
Takrir okunduğu zaman onu a3Tica izah etmek 
lâzım. 

Aslında, koordinasyon kurulunun tarifini 
yaparken; daha başlangıçta yokken koordanas-
yon kuruluna, vazife vermeye lüzum yoktu. 
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Madem ki, verilmiş o halde vazifelerine de bu 
yetkinin ithali için verilen takririn kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen saym üye?.. Yok. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 4 ün (a) sıkkından «akademilerce» 

kelimesinin çıkarılarak yerine «resmî kuruluşla
rınca» ibaresinin konmasını arz ve teklif ede
rim. îzmir 

Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Saym Başkan, 
izah edeyim, takriri. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Saym Başkan, 

muhterem arkadaşlar; burada bu takriri şu
nun için verdim, «bağlı bulundukları akademi
lerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve prog
ram taslaklarını incelemek» diyor. Şimdi, arka
daşlarım yalnız akademilerce hazırlanacak prog
ram taslakları ve yönetmeliklerin bu koordinas
yon kurulunca incelenmesi halinde, üniversite
lere bağlanan özel yüksek okulların hazırîıya-
cakları program taslakları ve yönetmelikleri 
hangi kurul inceliyecek? Bunu öğrenmek iste
rim. Bu takdirde elbette bu verdiğim takriri 
geri alacağım. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Komisyon... Buyurun Saym 

Yılmaztürk. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-

DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saym Başkan, 
burada özel yüksek okullar 2 nitelikte bir bağ
lantı oluyor. İzmir Üniversitesine bağlanan özel 
yüksek okullar doğrudan doğruya İzmir Üni
versitesi Senatosunun kendi çerçevesi içinde 
halufasl olacaktır. Koordinasyon Kurulunun 
oraya dâhili yok. Ayrıca, akademilere bağlanan 
yüksek okullar için ise; Ankara, İstanbul ve 
diğer vilâyetlerde, koordinasyon kurulu lüzumu 
ve gereği var. Yani, esasında üniversiteye bağ
lananlar için mesele yok. Üniversite kendi sta
tüsü, prensibi, çalışma sistemi içerisinde halu
fasl edecek. Yalnız akademiler için bir güçlük 
olduğundan dolayı koordinasyon kurulu teşkil 
edilmiş ve böylece meseleyi değerlendirecektir. 

BAŞKAN — Yani bundan evvelki izahınız 
gibi üniversiteye bağlı olanlar, koordinasyon 
kurulu ile ilgileri yok. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
kan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Hazer. Ama, 
kimden soracaksınız; Komisyondan mı, Hükü
metten mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Komisyondan 
ve Hükümetten. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bu izaha göre, 

üniversitelere bağlı özel yüksek okullar birer 
fakülte haline mi gelecek? Veya bunlar özel 
okul olarak kaiaeaklarsa bunların programları
nı ve diğer statülerini kim tanzim edecektir? 
Üniversite senatosunun yetkilerini ve görevleri
ni Üniversiteler Kanunu lahdidetmiştir, belli 
etmiştir, bu şekilde bu açıkta kalacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet. 
MİLXÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÖZEL YÜKSEK OKULLAR GENEL MÜDÜ
RÜ YAVUZ KONNOLU — Saym Başkan, aziz 
senatörler; 

BAŞKAN — Başkana hitabedeceksiniz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL YÜKSEK OKULLAR GENEL MÜDÜ-
EÜ YAVUZ KONNOLU — Peki efendim. 

Efendim, üniversiteye bağlanmış bulunan 
okullar, Anayasa Mahkemesi kararında da be
lirtildiği gibi, üniversitelerin yüksek okul aça
bilme hakkı içinde yüksek okul olarak devam 
edeceklerdir. Yani birer fakülte şeklinde de
ğil, yüksek okul olarak devam edeceklerdir ve 
esasen 1 nci maddede de zikredilmiş bulunduğu 
gibi, geçici mahiyette olan bu okullar tasfiye 
edilinceye kadar bu şekli ile devanı etmiş ve 
tasfiye edilmiş hale gelecektir. 

BAŞKAN — Yani Üniversiteler Kanununa 
mugayir bir durumu olmadığını beyan ediyor
sunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL YÜKSEK OKULLAR GENEL MÜDÜ
RÜ YAVUZ KONNOLU — Evet efendim. Say
gılar sunarım. 

MÜMİN KIRLI (îzmir) — Saym Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkanım, 
bu vaziyet karşısında acaba, özel yüksek okul
lar bu statü içinde mi Miljî Eğitim Bakanlığın
ca mütalâa edilmek istenmektedir? Bunun ce
vabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-

DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
bütün mesele şu : 

Özel yüksek okullar devletleştirilirken, bir 
kısım üniversiteler bu durumu benimsemiş, bir 
kısmı benimsememiş. Meselâ; İstanbul Üniver
sitesi, «ben bu özel okulları kendi bünyemin içe
risine almıyorum» demiş, karar almış. Hattâ 
dişçilik fakültesinin veya eczacılık fakültesinin 
dekanlarının müzahir yazıları karşısında üniver
site rektörlüğünün Bakanlığa resmî yazısı var; 
senato kararı dışında dekanların rızası ile alı
namaz, bildiririz diye. Şimdi, bütün mesele 
devletleştirmede, resmîleştirmede İzmir Üni
versitesinin benimsemesi karsısında İzmir'de 
bulunan özel okullar elbette o statü ile resmi
leştirilmiş oluyor. İstanbul'da tamamen redde
dilmiş, Ankara'da ise Hacettepe Üniversitesi, 
evvelâ tereddüt göstermiş, bilâhara, kabullen
miş. Fakat, bu arada kanun tasarısı da Mec
lislere sevk edilmiş durumda oluyor. Yani ümi-
dediyoruz ki, Ankara'da Hacettepe "belki ka
bullenecek, Koordinasyon Kurulun çalışmala
rıyla, o zaman aktarılabilecek. Bahusus siyans 
natürel kısmı yani dişçilik, eczacılık ve gaze
tecilik gibi teîaıik öğrenimin dışında tamamen 
ayrı bir öğrenim statüsü içinde olan yüksek 
özel okullar için,.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. sorunun kı
sa cevabı, üniversiteye bağlı olanlarla, akade
miye bağlı olanlar ayrı ayrı statülere tabidir 
demek istiyorsunuz. Öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Prensibola-
rak devletleştirilmesi şekli, Anayasanın öngör
düğü şekilde, aynı. Fakat lokalizasyon ve yer
leşme ve benimsenmeleri itibariyle bir fark
lılık olduğu bedibidir. 

BAŞKAN — Evet efendim, peki. Takrire, 
Hükümet ve Komisyonun, bu izahat ışığı al
tında, katılmıyorlar mânası çıkıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler==. Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sual soracak
tım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Ertuğ, bu takrir vesilesi ile sualinizi 
sorabilirsiniz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ederim. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

«e) Geçici nitelikte resmî yüksek okul açma 
karan vermek;» 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Öz-
türkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım arkadaşımı ikna ettim, takririni ge-
ri alacaklar ve müşterek bir takrir gönderdik 
1 nci maddenin tekriri müzâkeresi hakkında. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, 3 ncü maddeyi 
kabul ettik. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, takririniz en 
sonunda muamele görecek, onun için o hususu 
kısa kesmenizi rica edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Eğer 
•bu sayın arkadaşımızın verdiği takriri kabul 
edecek olursak, o zaman iler gene karışacak. 
Önümüzde bir de kabul ettiğimiz 3 ncü madde 
var. Kabul ettiğimiz 3 ncü maddede Koordinas
yon Kurulunun kuruluş şekli nedir; onu kabul 
ettik. O da nedir? «Bu kanun hükümlerine gö
re akademilere bağlı olarak açılan yüksek okul 
lar arası ortak esasları kararlaştırmak üzere 
merkezî bir koordinasyon kurulu teşkil edilir» 
deniyor. 

Şimdi, eğer biz sayın arkadaşımızın vermiş 
olduğu önergeyi kabul edip Koordinasyon Ku
rulunun yeni yeni yüksek okul açması yetkisini 
tanıdığımız takdirde, kabul buyurulan 1 nci 
madde ve 4 ncü madde arasında bir ahenk tees
süs edecek, ama o zaman kabul buyurduğunuz 
3 ncü madde ile irtibat tamamen bozulacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne
den? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Arka
daşımız neden diyorlar. Yine okuyorum. 

3 ncü madde. 

— 527 — 
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«Koordinasyon Kurulu» : «Bu kanun hü
kümlerine göre akademilere bağlı olarak açılan 
yüksek okullar arası ortak esasları kararlaş
tıracak...» 

Şimdi, biz 1 nci maddenin, 2 noi, 3 ncü ve 
4 ncü maddelerin ahenkli bir şekilde işliyebil-
meleri için ki, 1 nci maddenin yanlış kabul edil
mesi nedeni ile tekriri müzakere talebinde bu
lunduk. Bu en sonunda müzakere edilecektir. 
Bu itibarla önergenin reddi gerekmektedir ve
yahut da sayın arkadaşımızın önergesini geri 
almasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, sual soracak mı
sınız efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Konu değişti, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi, madde
nin fıkra^rınm sonuna bir (e) fıkrası eklen
mesini talebediyor, bu takrir. O da, Koordinas
yon Kuruluna geçici nitelikte resmî yüksek 
okul açmaya karar vermek gibi bir vazife ve
riyor. Bu hususa Hükümet ve Komisyon katı
lıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
bu Koordinasyon Kurulunun salâhiyetlerini 
tersim edici, genişletici mahiyette olduğundan 
dolayı katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YA
VUZ KONNOLU — Takdire bırakıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet takdire bırakıyor, 
Komisyon takrire katılıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen takrirle birlikte yeni
den okutuyorum. 

Madde 4. — Koordinasyon Kurulunun gö
revleri : 

a) Yüksek okulların bağlı bulundukları 
akademileree hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve 
program taslaklarını incelemek; 

b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneti
cilere, öğretim üye ve yardımcılarına ve öğre
tim görevlilerine ödenecek ücretlere ilişkin esas
ları incelemek; 

c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini in
celemek ; 

d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılma
sı, devredilmesi ve ilişik cetvelde değişiklik ya
pılması ile ilgili teklifleri incelemek ve Millî 
Eğitim Bakanının onayına sunmak; 

e) Geçici nitelikte resmî yüksek okul açma 
kararı vermektir. 

Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sek
reterlik işleri Meslekî ve Teknik Yüksek Öğ
retim Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

BAŞKAN — Yalnız, bu (d) fıkrasının so
nundaki «dır» ı kaldırmak ve (e) fıkrasının 
sonuna eklemek suretiyle maddeyi tanzim ede
ceğiz. Yani, «kararı vermektir» şeklinde ola
cak. (d) fıkrasının sonundaki «sunmaktır», 
«sunmak» olacak. Bu çekli ile maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin kazanılmış hakları : 
Madde 5. — Bu kanuna göre açılan yüksek 

okullara intikal edecek olan öğrencilerin özel 
yüksek okullarda kazanmış oldukları haklar 
saklıdır. 

Özel yüksek okulların kurucuları veya tem
silcileri ile müdürleri yönetici, öğretmen ve 
öğrencilerle ilgili bütün defterlerini dosyala
rını ve diğer evrakı, ilgili resmî öğretim ku
rumlarınca görevlendirilecek yetkililere en geç 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 
ay içinde devir ve teslim etmeye mecburdurlar. 
Devir ve teslimden kaçman veya bu görevi sav
saklayan özel okul kurucu veya temsilcileri ile 
müdürleri hakkında üç yıldan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir; bu ceza paraya çevrilmez 
ve tecil edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Yeni yönetmelik ve programlar 
yürürHiğe girinceye kadar özel yüksek okulla
rın Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bulu
nan mevcut yönetmelik ve programları uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üve?.. Yok, Maddeyi oylannıza arz edivo-
rnm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Öğretim elemanları : 
Madde 7. — Bu kanun hükümlerine göre 

açılan resmî yüksek okullarda, bunların yönet
meliklerinde belirtilen şartları taşıyan resmî 
öğretim kurumları öğretim üyeleri ve yardımcı
ları ile öğretmenler, sözleşme ile görevlendirile
bilecekleri gibi, bunlar dışında, emeklilik ve 
yaş haddine bakılmaksızın, diğer şartları taşıyan 
kimseler de geçici olarak sözleşmeli istihdam 
edilebilirler. 

Bu şartları taşıyan yönetim ve öğretim per
soneli sağlanıncaya kadar, halen özel yüksek 
okullarda çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığınca 
onaylanmış bulunan yöneticilerle, öğretim üye 
ve yardımcıları, öğretmenler ve diğer perso
nelden sözleşme ile istihdam edilmek suretiyle 
yararlanılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arş ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diplomaların geçerliği : 
Madde 8. — Özel yüksek okullarca verilmiş 

diploma1ar ile, bu kanun gereğince açılan yük
sek okullar tarafından verilecek diplomalar, 
mes1 eki erini ic"a ve sair haklar batanımda*!, 
benzen diğer resmî öğretim kurumlarının dip
lomaları ile aynı hak ve yetkileri sağlar. 

Mesleklerinin icrası için bir odaya kaydedil
mesi kanun icabı olanların müracaatları halin
de, kanuni bir sebep olmaksızın bu isteği red
deden oda ilgili organlarına, başkan ve üyeleri
ne 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezası 
hükmolunur ve 15 günden 6 aya kadar da şer
bet* c'.qr«̂ ,+. i<v>",as''T"̂ an men cezası verilir . 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bu 

madde hakkında maruzatım kısa olacaktır. 
Bu muadeleti tesbit etmek, müeyyideye 

bağlamak yerinde bir işlem olmuştur. Aksi tak
dirde bunların ehliyetleri, yani özel okulu bi
tirenlerle, emsali okulları bitirenler arasındaki 
fark giderilmemiş olacaktı. Bu madde bu farkı 
gideriyor. Yalnız, maddenin yazılış tarzına ve 
bugüne kadar uygulanagelen bâzı meselelere 
bakınca, maddenin kâfi olmadığı görülüyor. 

Bir odaya kaydı icabeden bir özel yüksek 
okul mezunu, oda tarafından talebinin redde
dilmesi halinde, ancak müeyyide ile karşıkarşı-
ya gelecektir, o müessesenin yöneticileri. Bâzı 
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odalar reddetmez, savsaklarsa, geciktirirse, 
müşküller çıkarırsa maddede bunu önliyecek 
hüküm yoktur. 

Ayrıca, madde «kanuni sebep gösterilmek-
sizin» diyor. Yani, nasıl kanuni sebep? Bu da 
bir kanuni sebep olabilir. Bir bahane için bu 
kanunun yazılış tarzı da bir sebep olarak ileri 
sürülebilir. 

Bu itibarla madde yetersizdir. Maddenin 
maksadı anlaşılıyor. Eşitlik tanıyor, resmî okul
la özel okuldan mezun olan İM kişinin hakla
rını eşit, yetkilerini eşit kabul ediyor. Fakat, 
müeyyide, bugüne kadar uygulanagelen hâdi
selerden alınacak derslere uygun bir şümul ve 
kesinlik ifade etmiyor. Biliyorsunuz, Anayasa 
Mahkemesine giden dâva da bu yüzden gitmiş
tir. 

O itibarla, takrir vereceğiz ama, bu takri
rin muamele görmesi uzundur, Komisyondan 
ve Hükümetten rica ediyorum, hiç olmazsa 
«reddeden veya savsaklıyanlar hakkında bu 
hükümler uygulanır tarzında» bir genişlik, bir 
kesinlik vermek maksada uygun olur kanaa
tindeyim. Bunu arz etmek için huzurunuzu iş
gal ettim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Türk Ceza 
Kanununda takibedilen bir usul vardır; birin
ci suçu işliyen şu kadar ceza görecektir, ikinci 
defasında, tekerrüründe şu kadar olacaktır gibi. 

Şimdi, burada tasarının en canlı ve hayati 
ehemmiyeti haiz olan bir maddesi ile karşıkar-
şıyayız. Bir mimar arkadaşımız, özel yüksek 
okuldan mezun olmuştur, Mimarlar Odasına 
müracaatını yaptı. Kanuni hiçbir sakınca yok. 
Bütün muameleler tamamdır, ilgili oda başka
nı ve yönetim kurulu üyeleri bu arkadaşın dip
lomasını onaylamadı. Cezayı alacaklar. Peki, bu 
onaylamama usulü devam ettiği müddetçe o 
zaman bu ilgilinin hakkı ne olacaktır? Madde 
de geniş bir sarahat yoktur. Acaba Hükümet 
ve Komisyon bu gibi suçların tekerrürü halin
de ve ilgilinin odaya kayıt edilmemesinde ıs
rar halinde, ne gibi muamele yapılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

bu kanunun, Sayın Hazer'in dediği gibi, bir 
eksiği tamamlaması yerine bâzı aksaklıklar ge
tirdiğine ben de işaret etmek istiyorum. 

529 — 
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Demin cereyan eden müzakerelerde ve kar
şılıklı sorularda Hükümetin verdiği cevaplar
da bir husus meydana çıktı M, bu Devletleşti-
rilen özel okullar iki tip halinde meydana gel
mektedir. 

Bu iki tipten birisi; üniversitelere bağlı ve 
üniversitelerin özerkliği içerisinde bütün işlem
lerini yapabilecek tip, diğeri de akademik ko
ordinasyon kurulları gibi bir kurullara bağlı 
olan okullar. 

Şimdi, Eige Üniversitesi Eczacılık Yüksek 
Okulundan mezun bir öğrenci ile Ticari ilimler 
Akademisine bağlı Eczacılık yüksek okulun
dan mezun öğrenci arasında farklı ve eşitliğe 
aykırı bir tip ortaya çıkıyor. 

Bu her ne kadar burada eşitlik fikri mü
dafaa edilmekte ise de, diplomaların aynı oldu
ğu fikri ileri sürülmekte ise de, bu vesileyle bu 
noktaya işaret etmek istiyorum. 

Kanunun ilerde belki bir revizyona tabi tu
tulması gerekecektir. Esasen bu problem de za
manla ortadan kalktıkça, gerçi üniversiteler 
yüksek okullar açma hakkına haizdir ama, bu
gün elimizde mevcut çocuklarımızın bir kısmını 
üniversitelerin yüksek okullarında, bir kısmını 
başka statüye tabi yüksek okullarda eğitmiş 
olmamızı da bu kanunun, bu madde dolayısiy-
le bir aksaklığı olarak tebarüz ettirmek istiyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; belki tekrar et
tiğimden dolayı kınanacak duruma geleceğim 
ama, güzel bir lâtince söz vardır; Türkçesi de 
şöyledir: 

«Tekrarlamak çalışmanın anasıdır.» 
Şimdi, ben bunu tekrar edeceğim. Biraz 

evvel Sayın Komisyon Başkanı, dediler ki; «Biz 
bu kanunla yeni açılacak üniversite veya fa
kültelerin nüvelerini ya da prototiplerini ya
ratıyoruz.» dediler. 

Oysa tekrar ediyorum, bu kanunla kurula
cak resmî yüksek okullar, ki en sonuna bak
mak çok zorunlu bu kanunu anlamak için, ecza
cılık gibi, ticari ilimler akademisi gibi, gaze
tecilik okulu gibi okullar veya şimdi bu madde 
de yerini bulmuş hükmün yer almasını sağlı-
yacak mimarlık ve mühendislik okulları görü
lecektir. 

t Şimdi, eczacılık okulunun, gazetecilik 
okulunun, ticari ilimler akademisinin gelecek 
23 veya 24 ncü maddeye göre, devamlılığı da 
sağlanırsa, bunların günün birinde üniversite
ye dönüşmeye başladıkları an geldiği zaman, 
ki bu en az 8 sene sonradır, kendi de ifade edi
yor Komisyon Başkanı, bunların tasfiyesü, bu
gün özel yüksek okulların tasfiyesinden daha 
güç olacak. Bir sürü eczacılık okulu talebesi, 
birçok, bir yığın gazetecilik okulu talebesi, bir 
yığın ticari ilimler akademisi talebesi ve bir 
yığın da mimarlık akademisi talebesi ile karşı 
karşıya kalacak, bu ülke. Zorunlu olarak ka
lacak. Kim durmuş bugüne kadar Türkiye'de, 
plân üzerinde hareket etmiş de şu ihtiyacı kar
şılamak, bu kadarla yetindlmiş, geri kalan ka
mu oyu baskısını reddetmiş. Mümkün değil. 
Onun için tekrar ediyorum, keşke bu kanun sa
dece özel okulların tasfiyesi ile iktifa etseydi 
de, bilmem 23 ncü maddede yazıldığı gibi, ih
tiyaç duyulan kapasiteye yetecek miktarda ye
niden eleman alması filân yoluna gitmeseydi. 
Ha, şimdi diyeceksiniz ki, efendim, işte özel 
mimarlık ve mühendislik okulları da bu ka
nunla resmî okul haline getiriliyorya, işte bun
lar da plânın öngördüğü yetişmiş insan gücünü 
sağlayıcı okul oluyorlar. 

Efendim, Türkiye'de bugün böyle bir dü
şüncenin doğru olmadığı sabit oldu. Anayasa 
Mahkemesi kararı buradan çıktı. Anayasa Mah
kemesi kararı, Mühendisler ve Mimarlar Oda
larının özel yüksek okullardan çıkan, mezun 
olan öğrencileri odalarına yazmamasından baş
lıya n dâva sonunda bu şekilde sonuçlandı. Ya
ni Anayasa Mahkemesi dedi ki, «Mimarların ve 
mühendislerin odalarına yazmadıkları özel yük
sek okulu mezunları, üniversite tahsili yapma
dıkları için, yüksek öğrenim görmüş diğer ki
şilerle birlik sayılamaz.» 

I Anayasa Mahkemesinin kararıdır; hürmete 
şayan'dır, doğrudur, yanlıştır onu değerlendir-

I meye gitmiyorum. 
Şimdi aynı şikâyet devam ediyor. Mimar

lar Odaları geliyorlar diyorlar ki, böyle bir 
hüküm koyarsanız enflâsyon var zaiten mi-

I marîarda, mühendislerde, bu enfilâsyon daha 
I da artacak, işte şöyle olacak, böyle olacak; tek

rar bunları imtihana tabi tutacak, bir sürü şi
kâyetler. Ama Devlet bunu böyle telâkki et-
miyebilir. Devletin açtığı özel yüksek okullar-

\ da okumuş kişilerin haklarını efendim ketmet-
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mek iylemiysbilir ve beyle bir madde koyarak 
diplomalarının geçerliğini sağlıyabilir. Ama bu
nun sonunda istihdam gücü bakımından Türki
ye'de ne olur onun hesabı yapılmaz, yapılması 
mümkün değil. 

Bütün bunları, ifade ettiğini gibi, bu kanun
da gerçek amacı bulmak zor, o amaçla hizmet 
edecek hükümleri koymuş olmaktan uzak bir 
kanun. Ama böyle gelmiş palyatif olarak böy
le maddeler sevk edilmiş, bir tanesi de şimdi 
okuduğumuz bu 8 nci madde. Fakat bu madde
de bir özellik var. «Özel yüksek okullarca ve
rilmiş diplomalar ile, bu kanun gereğince açı
lan yüksek okullar tarafından verilecek diplo
malar,» deniyor. 

E. Canım bu kanun gereğince açılacak yük
sek okullar resmî değil mi? Bunların diploma
larını da geçerli saymak için, yani mutlaka bu 
kanun maddesine ihtiyaç var mı? E. Resmî oku
lun diplomasını alan adama, efendim ben bil
mem kaç sayılı kanunun 8 nci maddesine göre 
diploma aldım diye beni kayıt et demek gibi bir 
külfet yüklenmek gerekir mi? Gerekmez tabiî. 
Yani lütfediniz Komisyon redaksiyon olarak 
maddeyi geri alsın, çıkarsınlar bu hükmü; af
federsiniz garip olur, yani bir tuhaf olur. Za
ten karmakarışık bir şey. Bir şeyin tasfiyesi ci
hetine gidiliyor, işte şikâyet dizboyu, resmî 
okuldan çıkmış mimarla, mühendisle; özel okul
dan çıkmış mimar, mühendis arasında boğaz
laşma, boğuşma devam edip gidiyor. Bunu ön
lemek için bu maddeyi getiriyorsunuz. E. Bu 
madde bunu önler mi, önlemez mi? Sayın arka
daşımın dediği gibi cezayı yer, yine almazlarsa 
adamlar ne olur? Ama her halükârda eyle 
anlaşılıyor ki, ya takrir vereyim müsaade eder
seniz, ya da Komisyon bir şey yapsın, ayıp 
olur, affedersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir sayın 
üye daha söz istemiş bulunuyor, isterseniz on
dan sonra söz vereyim. Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri^ — Efen
dim, ben, bu 8 nci maddeden şunu anlıyorum. 
Şimdi bundan önce özel yüksek okullar vardı. 
Evet, özel yüksek okullar Anayasa Mahkemesi 
tanımadı ve buradan mezun olan arkadaşlar da 
resmiyet iktisabetmediği için, Mimar ve Mü
hendis Odaları ve diğerleri almadı. 

Şimdi, bu okulların tasfiyesine gidiliyor; 
Bakanlığa bağlanıyor, yüksek okullar olarak 

| kalıyor. E, o halde şimdi bunların mükteseba-
tını da garanti altına almak lâzım, benim ka
naatimce. Haydi yüksek okul mezunu olduktan 
sonra da almıyacağım dedi. Bunlar resmileşti. 
E, ne yapacak? Böyle bir maddeye ihtiyaç var. 
Gerçi bu madde konduktan sonra, elbette şart
ları da ağır, bunu kabul edecekler, etmiyece-
ğir; demıiyecekler. 

ikinci bir mesele, arkadaşımız bir noktaya 
takılıyor. Şimdi, özel 'Okullardan akademi şek
linde olanlar var. Yüksek okullar şeklinde 
olanlar var. Tabiî bunlar akademi şeklinde ise, 
akademi şeklinde devam edecekler. Yüksek 
okullar niteliğinde ise, yüksek okullar şeklinde 
devam edecekler. 

Ertuğ arkadaşımızın onun için böyle bir en
dişeye kapılmasına lüzum yok. Elbette bunun 
hepsine yüksek okul denemez. Çünkü, yüksek 
mimarlık akademisi var, eczacılık yüksek oku^ 
lu, filân bilmem akademisi var... Millî Eğitim 
Bakanlığı bunu bünyesine alırken bunun adı
nı muhafaza etmek mecburiyetinde. Nitekim 
onun adını muhafaza ediyor, statüsünü ona gö
re hazırlıyor; yüksek okulsa, yüksek okul sta
tüsüne alıyor, onu öyle muhafaza ediyor, bunu 
tasfiye edinceye kadar. 

Şimdi, arkadaşımız alır mı almaz mı, diyor. 
Çünkü, Plânlama öngörüyor, şu kadar eczacı
ya ihtiyacımız var, bu kadar eczacıya ihtiya
cımız var. Mübrem kalındığı takdirde alınır. 
diyor ki, kanaatimce almmıyacak. Bu maddenin 
lüsumuna ben kaniim. Çünkü artık bu okul
lar resmî bir hüviyet taşıdıktan sonra, Bakan
lık bu resmî hüviyet taşıyan ve buradan me
zun olan insanlara, odalar zorluk çıkardığı tak
dirde, bu zorluğu çıkarmaması için bunu ted
vin ediyor, getiriyor. Her halde bu yerinde 
olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, Komisyon 
Sözcüsü 

GEÇİCİ KOMSSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; burada Sayın Hazer'in, 
Sayın öz^türkçine'nin işaret buyurdukları oda
lara kayıt meselesi; eğer kabul edildiği tak-

I dirde mesele yok, bütün mesele reddedilir'se ve
ya savsaklarsa ne olur? Reddedildiği takdirde, 

I malûm 100 liradan 1 000 liraya kadar para ce-
I zası, 15 günden 6 aya kadar serbetst sanat icra-
I smdan men cezası var. 
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Bundan maksat şu: yani kaydını yapan 
oda başkanı, kayıt etmemekte İsrar ediyorsa, 
onu 15 günden 6 aya kadar işinden uzaklaştı
rıyor, kanun. Böylece onun yerine gelenin, 
mefhumu muhalifinden çıikan mânaya göre, 
kayıt etmek mecburiyeti doğuyor. Yani her ha
lükârda odaya kayıt prensibini getiriyor. O ba
kımdan savsaklama da nihayet sonunda reddi 
tazammun edeceğine göre, burada bu madde 
ile kayıt meselesi hallolmuş oluyor ve bir esa
sa bağlanıyor. 

ıSayın Gündoğan'm işaret buyurdukları bir 
husus, diploma müsavatı meselesi; farzedelim 
halen özel yüksek okulun 4 ncü sınıfında veya 
son sınıfında bir talebe, bir de özel yüksek 
okuldan halen mezun durumda olan bir şahıs 
var. Mezun olan, diploması elinde olan Devlet
leştirmeden önce, özel yüksök okul niteliğinde 
diken diploma almış olan kimsedir. Müsavat 
prensibi getiriliyor, Danıştayın da bu hususta 
kararı var. 

ilküneisi, bu kanun meriyete girdikten son
ra, bir sene veya iki sene, yani son sınıfta ve
ya ondan bir evvelki senede ise, o zaman bu 
taleibe, tahsil devresinin üç senesini özel yük
sek okul iken okumuş, son sınıfını resimlettik
ten sonra okumuştur. Bir de bu şekilde diplo
maya haiz olan sınıf meydana gelmiş oluyor. 
O ihtimali de kapamak için, yani kayıt nok
tasından bu kanunun meriyetinde de mezun 
olan bir üçüncü tip, ki karma karışıklık ora
dan geliyor. Yeni alınacak talebenin tabi ola
cağı statü, tamamen resmî oluyor. E, burada 
mesele şudur; bugünlerde bir Anayasa tadili 
mevzubahis ve bunun üniversitelerle ilgili kıs
mı var. Ayrıca üniversite reform kanunları 
gelecek, ayrıca Hükümetin de işaret ettiği giibi, 
bu bağlı oldukları fakülteler üniversite haline 
getirilecek. Burada üç büyük kuvvetli ihtimal 
var. Ayrıca da bir siyasi Hüküm'et değil, reform 
niteliğinde bir Hükümet iş başında. Öyle ümi-
dediyoruz ki, bu reformcu Hükümet bu reform
ları süratle yapacak ve bizim, Türkiye'de gör
düğümüz mutadın hilâfına derhal, üniversite 
reformları yapılacak, akademiler bünyesinde 
üniversiteler kurulacak, inşallah, biz de temen
ni ediyoruz bu iş beş, altı seneye varmaz, kısa 
zamanda üniversite niteliği kazanır. O zaman da 
geçici nitelikte olan bu koordinasyon kurulu
na da lüzum kalmaz. Üniversite kendi bünye-

10 . 8 . 1971 O : 1 
sinde devletleştirdiği ölçüde bu özel yüksek 
dkul talebe ve problemini halleder. Onun içdn 
biz, Komisyon olarak bu mülâhazalarla madde
yi bu şekilde, Yüksek Heyetin kabul'ünü istir
ham ediyoruz. Teşekkür ederim. 

Sayın Tözün, kendileri burada yok, konuş
malarında bu diplomalar meselesinde «bir im
tihan açılsın, bunları aynı kabul etmeye imkân 
yoktur» g'ibi temasları olmuştu. Kendileri bura
da olmadığı için uzun izahata girmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri var bu ko
nuda, o zaman ele alırız efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bunu da bu şekilde, yani, hakların muadeleti 
yönünden, hukukî bakımdan böyle bir şeye git
meye imkân yoktur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztüıikçine, söz mü is
tediniz siz? 

RİFAT ÖZTÜREÇİNE (İstanbul) — Soru 
soracağım efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan soru soracaksı
nız, buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ken
disi maarifçi olan bir sayın üye, «özel yüksek 
okulların akademisi var» dedi. Devredilen 
okulların hepsi yüksek okuldur. AcaJba, özel 
akademiler var mıdır? Zabıtlarda yanlış olma
ması için Komisyondan rica ediyorum. Ben 
yok diye biliyorum. Belki aklımda yanlış kala
bilir. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu özel 
yüksek okulların hiç birinde bir akademi nite
liği ve ismi yak. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, soru mu so
racaksınız? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Soru 
soracağını, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen kısaca. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Komis

yon başkanı, biraz da insana başka bir maksadı 
güttüğü zehabını veren bir beyanda bulundu
lar. Sayın Başkan, bu kanun devamlı bir ka
nundur. Resnıî yüksek okullarda her hangi bir 
şekilde, kanun maddesiyle diplomanın geçerli
lik sağlamak esası olmaz. Acaıp bir şey olur. 
Diplomanın geçerliliği resmî yüksek okullardan 
alınmakla tamam olur. Yani, bu Hükümetin 
reform hükümeti oluşu ile v.s. v.s. v.s. ile ilgisi 
yoktur. 
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IBAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz sual sor-
mayıp fikrinizi ifade ettiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kür
süye gelımyeyitm. diye efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Yılmaafcürk, vaziyet ta
vazzuh etti efendim. Yani, hak vermekle bera
ber maddeye vuzuh vermek bakımından o iba
reyi koymuş bulunduğunuzu ifade ediyorsunuz. 

Şimdi, başka söz istiyen olmadığına göre 
yerilmiş olan takrirleri muameleye arz ediyo
rum. Takririnin birincisini okutuyorum, efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Sekizinci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

Maldde 8. — özel yüksek okul mezunları 
Millî Eğitim Bakanlığınca 'kurulacak sınav ko-
'misyonları tarafından yeniden bir bittirme sı
navına tabi tultulurlar. Aiddldukları üniversite, 
fakülteleri veya resmî yüksek okullarda yapıla
cak olan bu sınavlarda başarı gösterenlere ben
zeri resmî öğretim kurumlarının diploması ve
rilir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu, efendim? 

Etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. İkinci takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1641 sayılı kanun tasarısının 8 nci madde

sinin birinci fıkrasından, bu kanun gereğince 
açılan yüksek okullar tarafından verilecek dip
lomalar» ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Takririn müzakeresi yapıldı. 
Takrire Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim? Katılmıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

Maldde 9 .— Bu kanun uyarınca açılacak 
yüksek okullar içıin Koordinasyon Kurulunca 
gerekli olduğuna karar verilen taşınır ve takın
maz malları, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei umumi
ye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, pa
zarlıkla kiralamaya veya satımalmaya ve satm
amla bedelini peşin olarak veya gelecek yıllara 
taşan sözleşmeler yaparak taksitle ödemeye Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödenekler kamulaş
tırma Veya geçici kullanma için idari irtifak 
hakkı tesisinde de kullanılabilir. 

iSatınalma ve kiralamalar, illerde defterdarın 
başkanlığında ihtiyacı olan resmî öğretim kuru
mundan bir öğretim üyesi, millî eğitim müdü
rü ve bayındırlık müdürünün katılmalariyie 
kurulacak komisyonlarca yapılır. Bu komisyon-

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜEK (Devamda) — 

'Sayın Başkan, Sayın Gündoğan'm işaretinde 
elbette M haklılık vardır. Ben, Komisyonun 
hangi maksatla bu maddeyi böyle getirdiğine 
işaret ettim. Takdir Yüksek Heyetindir. Elbet
te ki, diplomayı ikfciısabettiğı andan itibaren o 
resmî okuldan, resmî hüviyetini taşımaktadır. 
Bunda şüphe yok. Eğer, mühendisler odası ve
ya ilgili oda, odaya kaydında bahane arar ve
ya her hangi bir şekil olursa - bu mensele çok 
dâva konusu olmuş; bütün arkadaşların da 
işaret ettiği gilbi, o bakımdan meselede haklılık 
vardır. Fakat, bir açıklık getirsin diye ilâve 
ettik. Eğer, Yüce Heyet takdir eder'se bu isti
kamette de maddeyi tedvin etmek mümkündür. 
Sayın Gündoğan'a bu noktada hak vermemek 
mümkün değil. Benim ifade etmek istediğini bu 
reform Hükümeti meselesi şu. Yarii, burada bu 
geçici kanun tedvin edilirken aynı zamanda 
Hükümetin veya ilgililerin bize yaptıkları be
yanlarda, bir taraftan bağlandığı fakülteler üni
versite olacak, bir taraftan üniversite reformu 
kanunları gelecek, bir taraftan Anayasada üni
versite meselelerinin tanzimi bahse konu. Bü
tün bunların ışığı altında biz, bu kanunu ted
vin ederken elbette ki, bu muhtemel durumları 
da nazarı itibara alacak şekilde, belM kanun 
tekniği bakımından uygun değil ama, samimî 
olarak gayemizin bu olduğunu ifade ediyorum. 
Bunun altımda her hangi bir siya'si maksat ve 
fikir yatmamaktadır. Arz ederim. 
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lar vasıf tesbiti ve değer takdiri kon-dlarmda 
'bilirkişilerden yararlanabilirler. Bilirkişilere 
verilecek ücretler fen maksatla konulacak öde
nekten karşılanır. 

Bu madde gereğince edinilen taşınır ve taşın
maz mallar ilgili kurumlara, Maliye Bakanlı
ğınca bedelsiz olarak devrolunur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarımı; bendeniz, 
9 ncu maddenin MileJt Meclisinden geldiği şek
liyle kabul edilmesi hususunda bir önerge ver
dim. Bunun nedeni de satmalına ve kiralama 
Millet Meclisinde, Maliye Bakanlığı Millî Em
lâk Genel Müdüriinün başkanlığında Millî Eği
tim, Bayındırlık ve imar ve İskân Bakanlığı
nın birinci derecedeki Devleit memurları dere
cesinde olan memurlardan teşekkül etmiş bir 
komisyonun kurulması suretiyle satmalma ve 
kiralamanın yapılacağı kabul edilmiş. Alınacak 
olan bir gayrimenkulun alımını vilâyetlerde 
defterdarlık ve diğer memurlara verildiğinde 
birtakım dedikodulara yol açar. ilgilinin ah
babı olmuş olabilir, tanıdığı olmuş olabilir. 
iki milyon, üç milyon gibi sözler olabilir. Ya
ni, işin selâmetle görülebilmesi için Milisi 
Meclisinin kabul etmiş olduğu metin yerinde
dir. Bu hususta bir önerge verdim, kabulü 
halinde her yönüyle büyük bir haksızlık gide
rilmiş olacaktır. Bir sayın üyemiz «ne demek 
istiyor» gibi kulağıma bir ses geldi. Bizim 
Zeytinburnu'ncla bir sinema istimlâki yapıldı 
ve 4 sene evvel parası yattığı halde daha ha
lâ ilgili muhakemat memuru gidip teslim alma
dı. Bu gibi isler maalesef oluyor ve olmakta 
devam ediyor. Ama, maddede böyle geniş bir 
salâhiyet verildiği takdirde kanunlar daha ra
hat işliyecektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; evvelemirde Devlet ne
rede olursa olsun memurlariyle şeref bulur. 
Devleit; memurlarına her hangi bir komisyona 
bir ilde girmiş olması dolayi'siyle, birtakım 
para işleri gören bir komisyona girmiş olması 
dolayısiyle, birtakım şaibelerin geleceğini söy
lemek bence bühtandır. Bu bakımdan Devlet 
memurlarını her yerde ve hsr zaman hepimiz 
korumak mecburiyetindeyiz. 
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Arkadaşlarım, benim bu madde ile ilgili 
verilmiş bir takririm var. Bir komisyon kuru
yoruz ve bu komisyonun illerde defterdarın1 

başkanlığında çalışmasını öngörüyoruz ve bu
nun içine millî eğitim müdürü ve bu komisyon 
marifetiyle kendisine gayrimenkul alınacak ku
rumun öğretim üyesini, bir de bayındırlık mü
dürünü alıyoruz. Hadi diğerleri kendi mes
lekleriyle kendi işleriyle ilgili bir komisyonda 
vazife görüyorlar; fakat bayındırlık müdürü 
kendi işinin haricinde bir komisyonda aşağı -
yukarı vazife görüyor, hattâ defterdar dahi 
kendi işinin haricinde bir komisyonda vazife 
görüyor ve para işleri ile ilgili bir vazife görü
yor. Ayrıca birtakım bilirkişileri bu komis
yon, kendi işi dolayısiyle, alınacak birtakım 
malzemenin alınm asında görevlendiriyor. Ko
misyon, bu bilirkişilere para veriyor. Fakat 
komisyonda çalışanlar bu mesailerinden dola
yı hiç para almıyorlar. Beyle şey olmaz. Mil-
İDt Meclisinden gelen metinde ikiyüz elli lira 
gibi bir paçanın komisyon üyelerine verileceği 
yazılı ama bu komisyon merkezî Hükümette 
kurulacak olan bir komisyon idi. Bu şekilde Se
nato Geçici Komisyonunun değiştirdiği şekilde 
ise illerde kurulacak komisyonlardan bahse dil
mektedir, Bu arkadaşlar da yaptıkları bu vazife 
dolayısiyle birtakım maddi menfaat, görür du
ruma getirilmelidirler. Bu hususla ilgili iki 
önerge verdim. Birisinde komisyon üyelerine 
ve bilirkişilere verilecek ücretler diye tavsif 
ediyorum, diğerinde ise bu komisyon üyeleri
ne verilecek hakk-ı huzur miktarını tâyin edi
yorum. iltifat buyurulunsa memnun olacağım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kam muhterem arkadaşlar; bendeniz komisyo
nun kabul ettiği metnin doğru olduğunu ve 
Millet Meclisinde kabul edilen metne birçok 
sebeplerden ci&ürü tercih edi'mıesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Evvelâ Sayın öztürkçine bu
yurdular ki «Millet Meclisinde kabul edilen 
metinde büyük seviyede devlet memurları var
dır, bu kadar mühim alım satımların böyle bü
yük memurlara bırakılması, defterdar veya 
mahiyetindeki heyete bırakılması doğru değil
dir, çünkü bu büyük para işlerinde suiistimal 
tehlikeline» işaret buyurdular. 
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Muhterem arkadaşlarım, namus için memu
riyetin derecesi mühim değildir. Bir yüksek 
umum müdür veya bir bakan ne kadar namuslu 
ise defterdar da o kadar namusludur. Biz is-
tanibul Defterdarına izmir Defterdarıma sene
de birçok mifllyon tın «arında iş tevdi ediyor, o 
yetki ve iktidarı veriyoruz. Bu kadar büyük 
meseleleri halleden defterdara bir özel okul 
binası için, bir mektep binası almak yetkisini 
'esirgemek için sebep yoktur; bahusus şüphe et
meye kimsenin hakla da yoktur. Buna muka
bil merkezi Hükümetten umum müdür seviye
sinde bir heyet teşkil edip göndermek çok za
man bu isleri sürüncemede bırakır. Buradaki 
işler kalır. Hattâ diyebilirim ki, basan def
terdarın üstünde de veyahut vilâyetteki yet
kili heyetin üstünde de murakabe heyetinin 
(bulunması bir bakıma teminattır. Bu itibarla 
teminat bakımından komisyonun kabul ektiği 
husus daha az teminatlıdır diye izah edilemez. 

Sayın Kırlı buyurdular ki «Bu heyetlere 
maarif müdürünün veyabuit bayındırlık müdü
rünün alınması doğru değildir.» Halbuki her 
ikisinin de bulunması lâzımdır. Evvelâ def
terdar birçok zaman bu gibi alım satımlarda 
yetkili bir makam oluyor. Tabiî maarif müdü
rü maarifle iügili olduğu için bulunması lâ
zımdır. Bayındırlık müdürüne gelince, o da 
bir inşaatta bilirkişi olacak vasıftadır. Bina
enaleyh, onların heyette bulunması heyetin 
yetkisini daha salahiyetli kullanması için bir 
teminattır; bu şatoların bulunması lâzımdır ve 
faydalıdır. 

Sayın Kırlı bir başka hususta buyuruyor
lar ki «bu kadar para işi verdiğimiz heyete ne
den ücret vermiyoruz; bu heyet seçtiği bilirki
şiye para veriyor da kendisi niçin para alma
sın.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu heyet, defterdar 
ve mahiyetindeki bayındırlık müdürü ve maa
rif müdürü aslında vazifesini yapacaktır. Vazi
felini yaparken bu hizmet karşılığı bir para 
vermek mecburiyeti yoktur. Bxı arkadaşlar, ya 
dâiresinin başında bir tasarrufta bulunuyorlar 
veya her hangi bîr sebeple bir hâdiseyi, bir gay
rimenkulu pazarlılkta iş görüyorlar. Bunun için 
ayrıca para vermeye lüzum yoktur. Millet Mec
lisinin metni' çok daha mahzurlu idi. Çünkü 
Erzurumda bir mektep alınacak, buradan Dev

letin birçok umum müdürleri kalkıp Erzurum'a 
kadar gidecek, bü iş haftalarca sürecek, ondan 
sonra günde 250 şer lira gîbi bir tazminat veri
lecek. Buna lüzum yoktur. Birçok memur bu
gün konsorsiyum için kalkıyor ecnebi memle
ketlere gidiyor, bu arada muazzam işler yapı
yor, milyonlarca liralık işler yapıyor, bunun 
için bir harcırahtan başka bir şey verilmiyor. 
Binaenaleyh, bulunduğu yerde vazife yapan 
memur için harcırahı icabettirecek bir ayrılma 
olmadığına göre, bu hizmet için yeniden para 
vermeye mecburiyet yoktur. Bu fakir millet, bu 
reform yapan memleket, birçok dertlere çare 
ararken, artık vazifesini yapan bu memur ar
kadaş için ayrıca bir tazminat istemeye lüzum 
yoktur. Biz masrafları artırmak değil masraf
ları azaltmak yolundayız. Bu itibarla, bu işler 
için bir tazminat vermeye lüzum yoktur. Komis
yonun getirmiş olduğu teklif doğrudur, aynen 
kabulünü arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; her halde söz
lerim yanlış anlaşıldı. Devlet memurlarının kü
çüğü şudur, büyüğü budur dîye bir tefrik yap
madım. Böyle bir konuyu yüksek huzurunuzda 
şiddetle reddederim. Çünkü herkes kendi anla
yışı derecesinde şerefli bir memurdur ve onun 
şerefini korumak bizim de asli vazifemizdir. 

Bizim kasdettiğimiz, ilim heyeti ne kadar 
üstün olursa, tecrübesi ne kadar fazla olursa 
bu gibi konular rahatlıkla değer bulabilir. Öm
ründe hiç inşaat yapmamış bir bayındırlık mü
dürü vardır, ömründe hiç tuğla dizmemiş bir 
bayındırlık müdürü varadır. (0. H. P. sıraların
dan, «Allah Allah» sesleri) Evet. Şimdi hiçbir 
inşaat yapmamış bir kim'senin bu gibi konular
da çalışmasında bir zorlama olacaktır. Sonra 
Millet Meclisinin kabul ettiği metîn, genel mü
dür değil, genel müdür seviyesinde ilgili me
murları canlandırmıştır. Bir statik hesap yapı
lacak, bir durum vaziyeti tesbit e'dilecek, bun
ların mevcut îmar plânlarına göre hesabı kitabı, 
her halde bu işlerde iyi yetişmiş, tecrübeli bi
lirkişilerin marifetiyle yapılmasının daha baş
ka olacağı nedeni ile ben bunu arz ettim. Bunun 
bir misali, seneler öTıce İstimlâk edilmiş bir si
nemanın yerine hayırsever bir vatandaşımız ta
rafından okul yapacağından, 3 - 4 seneden beri 
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maalesef bütün dâvalar sonuçlandığı halde, bir 
türlü icra memuru araziye goJdip teslim almıyor 
veya aldırtamıyor. Ben bunu söyleidim; bu sö
zümle hiçbir zaman, her hangi bir kimsenin ais-
lâ hırsız olduğu veya hırsız olacağı kanaatinde 
değilim. Ama maalesef ufak yerlerde dönen 
çark bu şekilde dönüyor. Bu şekilde de olabilir. 
Ama ilgililer, salahiyetliler benim verdiğim 
önergeyi tetkik ederlerse M, ben evvelâ hükü
metimle konuştum, Millet Meclîsinin metni mi... 

FİKRET GtTNDOĞAN (İstanbul) — Hangi 
Hükümetle? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
arkadaşım hangi hükümetle diyor. Anayasanın 
getirdiği her hükümete hürmet etmek, saygı 
göstermek bizim vazifemizdir. Hükümet daima 
vardır ve var olacaktır. Her halde benim dedi
ğim Hükümet bir C. H. P. Hükümeti değildir. 
Hükümet vardır. Ben Hükümetle konuştum; 
bu metinlerin harbisi daha iyidir, dedim. 
bsndenize Millet Meclisinin kabul etmiş ol
duğu metnin, «gayet yerindedir, güzeldir, tat
bik 'imkânı daha geniştir» dediler. Ben öner
gemi Hükümete danışarak verdim ve bu ne
denle müsterihim. önergem kabul edildiği tak
dirde her hailde büyük bir adaletsizlik gide
rilmiş olacaktır. Teşekkür edarim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa

yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bence 
bu maddede araştırılması gereken hususlardan 

.en önemlisi, niçin özel yüksek okulların taşı
nır ve taşınmaz mallarının alınması itiyacı 
doğmuştur? Yani zorunuluğun nereden geldi
ğini öğrenmek lâzım. Bana öyle geliyor ki, 
ne yaparsanız yapınız bunca yılın tecrübesi, 
bu taşınır ve taşınmaz malların alımı bürgün 
şu veya bu sebeple bu kürsülerde tersine işle
miş, kötü işlemiş bir işlem olarak anılacak
tır. Bunu itimadımız bakımından söylemiyo
rum, Türkiye'de ne vakit böyle bir şey ya
pılmışsa, nedense akla adalete, ahlâka, hak
kaniyete uygun sonuç alınmadığı bilinen bir 
gerçek. Bu bakımdan bana kalsa bu taşınır 
ve taşınmaz malların edinilmesi cihetime git
meye imkân vermiyecek başka bir teknik bu
lunmalıydı. 

İkinci bir husus, bıı kadar mal alınacak; 
taşınır ve taşınmaz, eski püskü, kimin olduğu 
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belli clmıyan, mülkiyet ihtilâfları ile dolu, 
yarar mı, yaramaz mı, olduğunun tetkiki bir 
hayli zaman alacak malları alacaksınız ve 
belki milyonlar ö diye seksiniz, fakat haydi bir 
ölçüde diyelim ki, 2480 sayılı Artırma, Eksilt
me ve ihale Kanıımına işin sürati şu su, bu su 
sebebiyle tâbi olmıyacaksınız ama 1C30 sa
yılı Muhasebe! Umumiye Kanununa neden tâbi 
olunmayacak? 10505 sayılı Mahasebai Umıı-
unıiye Kanununa tâbi olsa kıyamet 
kopar mı? Bunun bir acsl© iş yap
makla v. s. il'e bir Ogiısi yok. Yeni okullar 
bulma gereği var, çok sıkıştık, 2490 sayılı 
Kanunu i'ygii'amıyacağız. Anladık ama neden 
1050 sayılı Kanunu uygulamıyorsunus? Ne
den Sayıştay vizesi olmasın. Niye bu sarim 
Mua?ebei Umumiye Kanununa uygun olwp ol
madığı araştırılmasın? Neden yani, bu câiisızal. 

Peki, şimdi münakaşa konusu olan, efen
dim merkezî Hükümet memurları mı bir ko
misyon teşkil 'ederek bu binaları alsınlar yoksa 
mahallî idarelerin, yani vilâyet'!erin görevli 
memurianııdan teşekkül etmiş bir heyet mi 
alsın? Hani abes muktebes şeysi gibi. Ama, 
efendim siz ne alacaksınız? Belli bir yerde, bel
li bir taşınır veya taşınmaz mal alacaksınız. 
Bunlar da çoğu kez memleketin muhtelif yer
lerinde kurulmuş, konulmuş eşyalar, binalar 
olacak. Neden dolayı o vilâyetin defterdarı ba
şında olmak üzere nafıa müdürleri eliyle almı
yorsunuz? Demek hususi bir komisyon kura
caksınız. Genel müdür seviyesindeki insanlar
dan bu komisyonu teşkil edeceksiniz. Bu bu
gün Eskişehir'e, yarın Adana'ya, öbür gün bil
mem nerede okul varsa, oraya gidecek, orada 
oturacak, onlara yer bulunacak, müzakereler 
başlıyacak, adamlar gelecek, gidecek, velha
s ı l ! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — O hususlar yok, 
efendim. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Efen
dim nasıl yok. İşte salahiyetli bunlar. Haydi 
onu da bırakın bunlara ücret verilecek veya di
ğerlerine de ücret verilecek. Normal hizmeti 
yaparken ücret olmıyacağı korkusu var. Mu
hakkak ücret verilirse şöyle olur, böyle olur 
denmeye getiriliyor. Bence komisyon iyi bir 
madde getirmiş. Yalnız bir şeyi eksik koymuş. 
Millet Meclisi metninde, «Bu kanun uyarınca 
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açılacak yüksek okullar için, ilgili üniversite 
rektörü ve akademi başkanı veya Millî Eğitim 
Bakanının teklifi ile koordinasyon kurulunca 
gerekli olduğuna karar verilen taşınır veya ta
şınmaz malları» denmek suretiyle, bu malların 
alınması istenmiş. Halbuki komisyonun getirdi
ği maddede böyle bir teklife hacet olmaksızın 
sadece koordinasyon heyeti kararı ile bu mal
ların alınması ile yetinilmiş. Bence bu maddeyi 
şöyle tedvin etmek lâzım. Teklifler, Millet Mec
lisi metninde olduğu gibi olmalı. Maddenin di
ğer tarafı komisyonun tanzim ettiği gibi olma
lı, ancak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununa tabi olmama kaydı kalkmalı. 1050 sayı
lı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmalı. 
Böylece mâkul, normal, haklı, âdil bir madde 
teşkil etmiş oluruz. Bunu söylemek istedim, 
onun için geldim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Yıl-
maztürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; burada komisyonumuz 
aşağı - yukarı bu mevzuu iki noktada değiş
tirmiştir. Birincisi, para vermek meselesi, 657 
sayılı Kanunun prensibine ve ruhuna aykırı
dır. Esasen görevidir. 

İkinci husus, satmalma ve kiralamalar da 
vilâyetlerdeki memurlar görevlendirilmiştir. 
özel okullar, Ankara, istanbul, Adana, Eskişe
hir gibi büyük illerde olduğuna göre, bu illerin 
bayındırlık müdürleri veya defterdarları, bu 
özel okulların değerinin çok üstünde değer mu
ameleleri yapagelmektedirler. Esasen bu da va
zifeleridir, yapmalıdırlar. Sayın Türkmen'in 
dediği gibi, tasarrufa gidilsin diye bu şekli ihti
yar ettik. Burada asıl mesele, - Sayın Gündo-
ğan'm konuşmalarına işaret etmek istiyorum -
elbette ki, bunların içinde işe yarayanları alı
nacaktır. Yani burada asıl mesele şu; Anaya
sanın öngördüğü, 27 Mayıs Anayasasının daha 
önce öngördüğü tarzda bir de üniversite kapı
larının hıncahınç dolması karşısında bir zaru
ret özel yüksek okullar meselesini ortaya ge
tirmiştir. 

Burada bü meseleye ciddî olarak eğilen ve 
hakikaten iyi, seviyeli çalışan özel yüksek okul
lar olduğu gibi, - Senato araştırması da bunu 
ortaya koymuştur, malûmunuz - tamamen ticari 
bir gaye ile kaptıkaçtı işi olan özel okullar da 
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I vardır, şüphesiz, Şimdi burada bu taşınır, taşın
maz malların alınmasında elbette ki, bu işe gi
ren hüsnüniyet sahibi vatandaşın mağdur edil
memesi prensibi de tabiatiyle güdülecektir. Ama 
esasen çalışma şeklinde ciddîlikten uzak olan 
bir okulun taşınır, taşınmaz mallarının satın 
alınması ve Devlete büyük ölçüde külfet bah
se konu olamaz. 

Burada muayyen kanunlardan bahsedilme
si, Sayıştay vizesi ve açık artırma - eksiltme 
meselesi işe sürat vermek bakımındandır. Baş
ka yönü bahis mevzuu değildir. Onun için bu 
kanuna tabi olmaksızın bu muamele işlesin de
nilmektedir. Esasen Hükümet tasarısının Mec
lise gelişi aşağı - yukarı böyle. Mecliste bu üc
ret meselesi ve değişiklik olmuş, komisyonu
muz burada daha çok bu esbabı mucibelerle 
Hükümetin getirdiği tasarıya daha çok uyacak 
şekli ihtiyar etmiştir. Arz ederim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen..... 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Komisyonun iza
hatından sonra ben verdiğim takrirleri geri alı
yorum. Bu mesele ile ilgilidirler. 

BAŞKAN — iki takririniz var, ikisini de 
I geri veriyorum. Bu suretle madde üzerinde ve

rilmiş iki takrir kaldı. Mahiyetleri itibariyle 
sırayla muameleye koyuyorum; birinci takriri 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
1641 sayılı Kanun tasarısının 9 ncu madde

sinin birinci fıkrasında mevcut «1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu» sözlerinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. • 

I istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
i katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
! DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Katamıyoruz 
[ efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
\ katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
1 Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 

edilmemiştir. 
I ikinci takriri okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Dokuzuncu maddenin Millet Meclisinin ka

bul ettiği dokuzuncu madde olarak aynen ka
bulünü arz ederim, 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılıyormu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Katılmıyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir. 
BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi okunan 

şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî hükümler : 
Madde 10. — Bu kanun hükümlerine göre 

açılacak yüksek okulların her biri, malî yönden 
genel ve katma bütçe içinde döner sermaye dü
zeni ile yönetilir. 

Okulların müdürleri, aynı zamanda döner 
sermayenin de müdürüdür. 

Okulların satınalmacak taşınır ve taşınmaz 
malları, döner sermayelere tahsis edilerek, bun
ların ilk fonlarını tesis eder. 

Genel bütçede gösterilecek döner sermaye 
ödeneğinin açılan okullara tahsisi Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz itsiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Döner sermayelerin gelir kay
nakları şunlardır : 

a) öğrencilerden alınacak ücretler; 
b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar, 

taşınır ve taşınmaz malların gelirleri, çeşitli 
araştırma ve yayın gelirleri; ı 

c) Her yıl bu okulların döner sermayeleri- ( 
ne yardımcı olmak üzere bütçeye konulacak \ 
ödenek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Gündoğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞ-AN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddede öğ
rencilerden para alma fıkrası var ya öyle anla-
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siliyor ki, bugünkü mevcudumuz ve bu tutum
la böyle geçecek. Fakat bu Anayasa Mahkeme
sinin bozma kararına aykırı. Hiç farkı yok. 
Ha özel bir kimse para almış yüksek tahsilden, 
ha Devlet almış. Evet, Devlet bunu hiçbir şe
kilde şahıslardan para alarak yapmaz kaydı 
ile Anayasa Mahkemesi bozmuştur. Ve hattâ 
anlaşılsın diye özel şahısların kâr gayesiyle 
mektep açmaları doğru değildir, demiş. Hükü
met kâr etmez. Hiç şüpheniz olmasın, döner ser
maye olan yerde kâr, zarar hesapları yapılır. 
Kâr mıdır, zarar mıdır, sonunda bilanço ortaya 
konulur. 

BAŞKAN — Onun ismi değişir Sayın Gün
doğan. Onun ismi gelir olur. Onun ismi kâr ol
maz, gelirdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
ismi değişir. Doğrudur, öyle olunca, yani güya 
tâbiri değiştireceksiniz de oyla anlaşılacak, Msv-
cudumus böyle, vaziyet yine böyle. Olmaz arka
daşlar. Donıin de söyledim, istirham ediyorum, 
konıhyaıı veya Hükümet bana hangi mucip sebe
bi E eyledi? 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununa niye iaöi değilsiniz, efendim? îTeden? 
Biras evvelki :::ad;!îds tannraas mallar alınırken 
milyonlar sarf edeceksin, ki, Sayın Komisyon 
Başkanının söylediği gibi yapılan incelemede 
bu mekteplerin hiç birisinin yerli, yurtlu, şöyle 
oturmuş ve kendilerine mahsus binalarda tedri
sat yapan binalar olmadığı belli oldu. Araç ve 
gereçlerinin hiç işe yaramadığı belli oldu. Ama 
göreceksiniz bunlar şimdi büyük paralarla ve 
siyasi nüfuz suiistimaliyle Devlete satılacak. 
Devletin paraları mahv ve kemnam olacak. Ve 
ama bu Muhasebei Umumiye Kanunundan geç-
miyecek. Eangi esbabı mucibe bu? Neyin esba
bı mucibesi? Sayın Komisyon Başkanı, efendim 
çabuk olsun, diyor. Efendim satmalmak için 
2490 sayılı Kanuna tabi değilsin. Bu aceleciliği 
temin etti sana. Ama bu 1050 sayılı Kanun da 
satınalmana mâni mi canım? Satın aldıktan 
sonra bu bedel kadri maruf mudur. Bunu gör
mesin mi Sayıştay? Görmesin... Niye eczacılık 
okulunda okuyan talebeyi tasfiye ediyorum, an
ladım, yetmiyor. Eczacılık okulunda, dişçilik 
okulunda okuyan talebeyi para almak kaydiy-
le ilelebet bu okulda bırakacağım. Ne zaman 
üniversite imkânı bulursam o zaman yapaca
ğım. Bu kendimizi aldatmaktan öteye birşey 
değil ama. Çaresiz, 50 bin kişi aileleri ortada 
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kaldı, zaman bitti, öğretim devresi başlıyor 
gibi kanun yapmak yerine, insanı hissî bir gir
dabın içine sokan sebepler var da ondan. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — öğrencilerden alınacak ücret
ler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
tesbit edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, Ma
yıs aylarında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, 
muhtacolanlardan üstün başarıları tesbit edilen 
öğrencilerin ücretleri döner sermayeden öde
nir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencile
rin ücret konusu, bu öğrencilerin bağlanacak
ları eğitim kurumlarının tabi oldukları esasla
ra göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın Ertürk buyurun. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz 12 
nci maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesine 
dair bir önerge verdim. Şimdi de önergemi izah 
sadedinde söz almış bulunuyorum. 

İkinci fıkrada deniyor ki, «Hazırlanacak 
yönetmelik esaslarına göre, muhtacolanlardan 
üstün başarıları tesbit edilen öğrencilerin üc
retleri döner sermayeden ödenir.» özel yüksek 
okulların soruşturması raporunun müzakeresi 
sırasında muttali olduk ki, bu okullara devam 
eden talebeler bâzı çevrelerce iddia edildiği 
gibi, zengin çocukları değildir. Bunlar fakir 
köylü çocuklarıdır, öyle fakir köylü çocukları 
ki, bunlar senenin altı yedi aylık tedrisat dev
resinin iki üç ayını öğretmensiz geçirmiş, geri 
kalan aylarını vekil öğretmenlerle ortaokuldan 
belgelenmiş öğretmenlerle okumuş ve böylece 
ilkokulu bitirmiş, temeli zayıf köylü çocukla
rıdır. Son zamanlarda çok ortaokul açıldı, or
taokullar da bir, iki, üç öğretmen bulunabilen 
ortaokullar da Türkiye'de bugün parmakla gös
terilir. Oraya da en çok ilkokul öğretmenleri 
vekâleten bakarlar. Demek oluyor ki, bu ço
cuklar ilkokulda da temelsiz yetişiyorlar, orta
okulda da temelsiz yetişiyorlar. Hattâ liselerde 
de öyle. Bir de köylü oldukları için görgüleri 
az. Buraya gelip yüksek okul, fakülte giriş im-
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[ tihanlarına girdikleri zaman maalesef muvaf
fak olamıyorlar. Onun için de çarnaçar özel 
yüksek okullara kaydolmak mecburiyetinde ka
lıyorlar. 

Ben de bir köylü çocuğuyum. Bunlar üze
rinde durdum ve gördüm M, bunların babala-

| rı bu çocuklarını ortaokullarda kazalarda okut-
I mak için hanlarda değil, ama özür diliyerek 

^yl'.yoceğim, beni affediniz, ahır sekilerinde 
yatarak şunun bunun hayvanlarına bakarak, 
çocuklarını yanında ortaokula devam ettirmiş 
ve böylece bitirtmişler. 

Şimdi üniversite talebelerine parasız, ayrıca 
bir de burs veriyor, Devlet. Şimdi ben burada 
ikinci fıkra için bir değiştirge önergesi ver
dim, ben de şöyle dedim: «Muhtacolanlardan 
başarıları tesbit edilenlerin ücretlerinin yarısı 
ve üstün başarıları tesbit edilenlerin ücretleri
nin tamamı döner sermayeden ödenir.» Sayın 
Hükümet mümessili ile temas ettim, bunun ka
bulünü rica ettim dediler ki, «bunun kıstasını 
bulmak zordur.» Kanuna konmuş ikinci mad
deye üstün başarılarının kıstası nasıl bulunu
yorsa yönetmelikte başarının kıstası da öylece 
bulunup tesbit edilebilinir. Mâruzâtım budur, 
önergeme iltifat etmenizi rica ederim, arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle

rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar kanun tasarısının 12 nci mad
desi, ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştiril
mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

I Madde 12. —, Fıkra — 2) Hazırlanacak 
yönetmelik esaslarına göre muhtacolanlardan 
başarıları tesbit edilenlerinin ücretlerinin ya
rısı ve üstün başarıları tesbit edilenlerin ücret
lerinin tamamı döner sermayeden ödenir. 

BAH2IAH — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
burada muhtacolanlardan üstün başarılı olan-

ı larmı döner sermaye karşılıyacak. Bir de halen 
I özel yüksek okulda okuyup da burs alanlar 
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var. Onlar aynı statü ile devam edecek, onlar 
tabi değil. Yani bir burslu var, bir i-.e :^ub.:a-
colanm üstün başarılısının karşılanması var. 

BAŞKAN — Yani hu. takrirle istenen hu
sus aşağı yukarı tatbikatta temin edilmiş du
rumdadır, diyorsunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Evet, çünkü halen burs alan özel yüksek okul 
talebeleri, esasen muhtacolanl ardır. Yani muh-
tacolanlar burs almaktadırlar. Burs almakta 
onlar devam edecektir. O halde bu şekilde muh-
tacolanların kısmen muayyen ölçüde ihtiyaç
ları karşılanmış oluyor. Bir de üstün başarılı 
olanlarınla karşılanıyor, bu bakımdan Sayın 
Ertürk'ün önergesinin şümulü aşağı - yukan 
yerine getiriliyor, umumi vaziyette. O bakım
dan, katılmıyoruz ve lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, sorunuzu 
lütfedin. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, Komisyondan şunu öğrenmek iste
rim; bizim bildiğimiz, özel okullarda okuyan 
muhtacolan çocuklara dahi bugün Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından burs verilmemektedir. 
Bunlar ancak, gündüzleri sağda solda bulaşık
çılık yapar ve kamndığı para-1!?;! bir IrTsr̂ mı 
okula verir, bir kısmını da kendisi yer. Bu du
rum karşısında burslu talebe olmadığına göre.. 

BAŞKAN — Kanun kabul edilip resmî ma
hiyet aldıktan sonra, demek istiyorlar, Sayın 
Komisyon sözcüsü. Yani bursun özel okullara 
verilmediği malûm. Fakat kanunla resmî mahi
yet aldıktan sonra, bu okullarda okuyan o nevi 
talebeler burs alırlar demek istediler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
halen burs alan talebeler var. özel okulda oku
yup da burada çalışan, hattâ Parlâmentoda ça
lışan ve ayrıca burs alan talebeler var. Bu burs
lar Millî Eğitim Bakanlığından değil, ama ya 
özel okulun bünyesi içinde veyahut... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yok. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜEK (Devamla) — 

Var efendim, Yükseliş Kolejinden misal verebi
liriz. Millî Eğitim Bakanlığı dışında, bankalar
dan ve diğer müesseselerden burs alanlar var. 
Efendim, burada mesele şu; Sayın Ertürk'ün 
haklı olduğu noktayı burada şöyle belirteyim 
ki, özel yüksek okulda okuyan her talebe mut
laka. paralı ve zengin bir talebe demek değildir. 
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Tevsik edilen talebeler içerisinde, Millî Eğitim 
Bakanlığı dışında diğer müesseselerden burs 
alanlar var. Misalleri verilebilir. Bunların da 
diğer bütün talebe haklan meyanında bu hak
lan da muhafaza edilecek ve belki de döner 

; sermayeden yani Koordinasyon Kurulunun tan
zim edeceği bir miktar ücretle, burs hususu da 
nazan itibara alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri. 
I SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Vazgeç

tim. 
! BAŞKAN — Sayın Yüce. 
| NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın 

Başkan, bir şey arz edeceğim. 
j BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Yü-
1 ce soru soracaklar. 
| AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
j Sayın Başkan, ben Komisyon sözcüsünden şu-
I nu sormak istiyorum. Verilmiş olan takrirle 
! Komisyon sözcüsünün izahatı arasında irtibat 
| olmamak lâzımgeldiği kanaatindeyim. «Hazır-
| lanacak yönetmelik esaslarına göre, muhtaco-
j lanlardan üstün bağanları tesbit edilen öğren-
| çilerin ücretleri.» tâbiri kullanıldığına göre, 
j burada burslu olanların dışında bulunan Mşi-
j 1er bahsediliyor demektir. Binaenaleyh, Sayın 
\ Nurettin Ertürk'ün vermiş olduğu takriri be-
\ nim izah etmiş olduğum mânada mı anlıyorlar, 
) yoksa bu maddeyi kendilerinin izah ettiği şe-
| kilde mi anlıyorlar? Lütfen bunu cevaplandır-
| smlar. Aksi takdirde madde anlamını kaybe-
| diyor. 
I BAŞKAN — Komisyon? 
I GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
| DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
| şimdi muhtacolanlar içerisinde üstün basan de-
j nildiği zaman birinci, ikinci, üçüncü gibi üstün 
! basan temin edenleri, döner sermaye karşılıya-
| cak. Bunun dışında, bir de umumi, özel okul ta-
j lebeleri içerisinde, şu veya bu sebeple muhtelif 
I yerlerden burs alanlar var. Bununla demek is-
l tiyorum ki, muhtacolanların bir kısmı bu şe-

kilde karşılanmış oluyor. Belki Sayın Ertürk'-
j ün dediği gibi tamamı değil, yani bununla de-
İ mek istiyorum ki, elbette muhtacolanlann tes-
! biti bir güçlük olmakla beraber, döner serma-
i ye ile bunlan karşılamanın da ikinci bir güç-
j lüğünü ilâve edelim. Bir ölçüde bu hususun 
I karşılandığını işaret etmek istiyorum, tamamen 
I değil tabu. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümetin ayrı bir gö
rüşü var mı, yoksa aynı mütalâada mı bulunu
yorlar? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİCİSI 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Aynı görüş içindeyiz. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun, sual soracaksanız. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sual ma

hiyetinden, Sayın Başkan. Burs alan öğrenci 
zaten muhtacolmaktan çıkar. Bunları içine al
maması lâzım. Komisyonun ve Hükümetin bun
ları düşünmesi lâzım. Yani burs alan, ister okul
dan olsun, ister Devletten olsun zaten muhta
colmaktan çıkmıştır. Biz bunun dışında muvaf
fakiyet gösterenleri derpiş ettik. 

BAŞKAN — Evet. Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Sayın Başkan, burs alan, yani 
dışardan şu veya bu şekilde burs alanlar tabi-
atiyle burslarını o teşekküller vermeye devam 
ederse, burslarını almaya devam edeceklerdir. 
Bunun dışında, şimdi resmî okullara bağlan
mış olan bu okulların içerisinde üstün başarısı 
tesbit edilmiş bulunanlar da döner sermayeden 
burs alma durumunu, bu hakkı ihraz etmiş bu
lunacaklardır. Şimdi Sayın Ertürk'ün buyur
dukları şekilde yalnız üstün başarılar değil, ay
nı zamanda başarılı olanlar da muayyen bir 
miktar... 

BAŞKAN — Yalnız başarılı olan değil, ba
şarılı ve muhtaoolanlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU (Devamla) — Başarılı ve muhta-
colanlar da bundan faydalansınlar denilmekte
dir. Biz Hükümet olarak bu konuyu takdire bı
rakıyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yani bir ağırlık olduğunu ka
bul ediyorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Kür

süden arz edeyim. 
BAŞKAN — Hayır söz vermiyeceğim, takri

rin muamelesi yürüyor, sual soracaksanız buyu
runuz, söz hakkı bitti. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkanım, döner sermayeden başarılı öğ
rencilere burs vermek demek, para veren öğ
rencilerin parasının bir kısmını diğerlerine öde
mek demektir. Döner sermayenin başlıca kay
nağı, büyük bir kaynağı öğrencilerin vereceği 
ücretlerdir. Birinden alıp diğerine vermek, 
zannederim isabetli olmaz. Sonra başarının öl
çüsü nedir? Başarı; sınıfını geçen başarılı sa
yılır. Her sınıfını geçen döner sermayeden pa
ra alırsa kim verecek döner sermayenin parası
nı? Bu isabetli bir hareket olmaz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Efendim, bursu her halde ben 
tanı mânasiyle izah edememiş olabilirim. Burs 
tâbirinden bizim kasdımız, ücretli olan bu öğ
rencilerin ücretten muaf olması halidir. Yok
sa, ayrıca kendilerine bir para, bugün anladı
ğımız mânada, Krediler Umum Müdürlüğünün 
vermekte olduğu burs şekli içinde veya diğer 
müesseselerin vermekte olduğu burs şekli için
de bir para ödeme şekli değildir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, söylediğiniz, Sayın 
Ağanoğlıvnun sorusuna cevap teşkil etmedi. 
Bir evvelki maddede yalnız talebelerin ödedik
leri ücretler değil, bütçeden de yardımlar fa
lan var, kaynakları belli ediliyor. Yani diyebi
lirsiniz ki, - eğer öyle diyorsanız - yalnız tale
belerden alman ücretler değildir bu döner ser
mayenin kaynağı, bütçenin de yardımı vardır. 
Bu gibilere bütçeden yapılan yardım aktarıl
mış olacaktır, şeklinde bir cevap verirseniz, 
belki Sayın Ağanoğlu kabul ederler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Efendim, demek istediğimiz, si
zin buyurduğunuz şekildir, eksik kalmıştır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Şimdi vazi
yet tavazzuh etti. Takrir takdire bırakılıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Yeniden lütfen. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. Maddeyi takririn istikametinde dü
zelterek yeniden okutuyorum: 
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Madde 12. — öğrencilerden alınacak ücret
ler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
tesbit edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, ay
larında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına g"öre, 
muhtacolanlardan tesbit edilenlerin ücretleri
nin yarısı ve üstün başarıları tesbit edilenle
rin ücretlerinin tamamı döner sermayeden öde
nir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencile
rin ücret konusu, bu öğrencilerin bağlanacak- i 
lan eğitim kurumlarının tabi olduldan esaslara ; 
göre düzenlenir. \ 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo- j 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ; 
mistir. 

Madde 13. — 1970 - 1971 öğretim yılında | 
öğrencilerin özel yüksek okullara ödemek zo- j 
runda olduldan ücretlerden 9 Temmuz 1971 ta- ; 
ruhinden sonraki döneme isabet eden kısımlan j 
hesaplanır ve tahsil edilmiş ise özel okullar ku
rucuları tarafından; tahsil edilmemiş ise öğren
ciler tarafından döner sermayelere ödenir. Ku
rucu ödemediği takdirde hesaplanan tutar ka- i 
dar borçlandırılır ve kanuni yollarla tahsili ci- ; 
hetine gidilir. Borç tutan, gereğinde kurucu
nun döner sermayeden alacağına mahsubedilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 
Bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında nu? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen

dim, madde şöyle yazılmış; «1970 - 1971 öğ
retim yılında öğrencilerin özel yüksek okul
lara ödemek zorunda olduklan ücretlerden» şu 
tarihe kadar alınmış olanlar v.s. Sayın Baş
kan, biz yapılan araştırmadan öğrendik ki, 
özel yüksek okulların her biri kendilerine gö
re aylık ücret baremi tespit etmiş bulunuyor. 
Kimisi 5 bin lira, kimisi 6 bin lira, kimisi 4 
bin lira. Ve bundan başka özel yüksek okullar 
kaydiye v.s. namı altında bir kısım paralar alı 
yor. Bu maddeye göre, 9 Temmuz tarihine ka
dar alınmış olanlar devredilecek, alınmamış 
olanlar alınacak. Böylece, bu kanun kabuı 
edilirse Özel yüksek okulların birbirinden farklı 
ücret baremleri, farklı olarak devam edecek 
mi? 

— 542 
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BAŞKAN — Yoksa birleştirilecek mi? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Diğer 

ücretler ne olacak? Kaydiye v.s. nam altında 
olanlar. 

BAŞKAN — Evet, Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Sayın Başkan, özel yüksek okul
ların ücretleri esas itibariyle vilâyetlerde bir 
komisyon tarafından tespit edilmiş bulunmak
tadır. Bu komisyonun tespit ettiği ücretin dı
şında, hiçbir özel okulun başka ücret almama 
sı gerekmektedir. Binaenaleyh, bu kanunun bu 
maddesinde bahsedilen, 9 Temmuza kadar olan 
müddet içerisinde alınmış olan paranın eğer 
taksidin bütününü almış ise, 9 Temmuzdan 
sonra senenin sonuna kadar olan kısmına isa
bet eden miktan masraflar düştükten sonra 
Devlete ödemekle kurucu yahut özel okul mü
kellef bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Ondan sonrakini soruyor, efen
dim. Ondan sonraki bu muhtelif ücretler bir 
Isştirileceik mi, yoksa muhtelif okullar gene 
muhtelif ücretler almak durumunda mı kala
cak diyorlar? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Her okulun kendi tedris vazıye
tine göre, Koordinasyon Kurulunca tespit edi
lecek bir ücret tahtında bu ücretler alınmış ve 
ödenmiş bulunacaktır. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etaıiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Okulların giderlerini karşı
lamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine 
konulacak ödeneklerle döner sermaye karşılığı 
fon tesis edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Saat 19.00 olduğu cihetle, verilmiş herhangi 
bir takrir de bulunmadığından 11.8.1971 Çar
şamba günü saat 15.00 de toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 
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Saati : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
;seçimi. 

2. — Ytüksek HâMmler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

Bl - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 'Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
bükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Aynm'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
Sfözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransıız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 116 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçıkanaıt'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçlkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğrettoen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanımdan sözlü sorusu ('6/5173) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğ

renimlerine devanı edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 
(S. Sayısı : 1641) (Dağıtma tarihi : 27 . 7 .1971 
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IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'ııuıı, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Kanma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 19*67 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü

zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının 'kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis: 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme-



sinin tSwaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşnıanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

6. _ 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
'değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarımdan 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

7. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Eıge Üniversitesine (bağlanması 
ıhakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve 'Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe Ve Hân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyelt Se
natosu 1/1226) (S. Sayısı : 1642) (Dağıtma ta
rihi : m . 7 . '1(9171) 

3 — 

I 8. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasıma Taraf Devleltler arasın
da Kuvveıtlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) (bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun (bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kalbul oıhınan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân (komisyonları raporları ('Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı-
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

9. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/469; C. Senatosu 1/1245) (S. Sayısı : 
1647) (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

10. — 5 . 9 . 119*63 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye almmalk suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
l/3'66; C. Senatosu 1/1247) (S. Sayısı : 1-648) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971)' 

11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
num H'36 .sayılı Kanunla değişik 78 nci mıadde-

I sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/463; C. Senatosu 2/336) (S. Sayısı : 1649) 
(Dağıtma tarihi : '7 . '8 . 1971) 




