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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

60 nci Birleşim 

28 . 4 . 1976 Çarşamba 

tÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 685:687 

II. — Yoklama 687 

Süresi içinde görüşülemeyen kanun tasarı ve 
Teklifleri 

(Basmayazılar tutanağın sonuna eklenmiştir) 
— 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniver

siteler Kanununun 52 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe 

Sayfa 
ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/249; C. Senatosu : 2/86) (S. Sayısı : 498) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

— 14 . 6 1973 tarih ve 1739 sayılı Mil
lî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 2/250; C. Senatosu : 2/85) (S. Sayısı : 
505) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) 
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I. — GEÇEN 1 

Irak Cumhurbaşkanı Hasan El - Bakr'ın resmî 
daveti üzerine Irak'a giden Cumhurbaşkanı Fahri 
S. Korutürk'e, Cumhuriyet Senatosu Başkanı M. Te
kin Arıburun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi; 

21 . 4 . 1976 tarihli 58 nci Birleşimde görüşmele
ri ve açık oylamaları yapılmış olan; 574, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 
588 ve 589 sıra sayılı üniversite öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarılarının açık 
oylama sonuçları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ahmet ih
san Birincioğlu'na, hastalığı sebebiyle 25 gün izin; 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alması 
sebebiyle de ödeneğinin verilmesine dair Başkanlık 
tezkereleri kabul edildi. 

Irak Cumhurbaşkanı Hasan El Bakr'ın resmî 
daveti üzerine Irak'a giden Cumhurbaşkanı Fahri 
S. Korutürk'e refakat eden sayın üyelere dair Baş
bakanlık tezkeresi Genel Kurulca onaylandı. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan ile Artvin Üyesi Recai Kocaman'ın, toplu
mu etkileyen bunalımın kökenleri ve nedenlerini ha
zırlayanlarla, olayların devamının önlenmesi hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleriyle ku
rulması kabul edilen Komisyon için gösterilen aday
lar, Genel Kurulca onaylandı. 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Lice 
depremiyle ilgili bazı olaylar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/42) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi bağımsız asıl 
üyeliğine Muş Üyesi İsmail İlhan; 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi bağımsız ye
dek üyeliğine Kütahya Üyesi Osman Albayrak; 

AET Karma Parlamento Komisyonunda açık 
bulunan asıl üyeliğe Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zey-
yat Baykara seçildiler. 

6/52 numaralı sözlü sorunun görüşülmesi, soru 
sahibinin izinli olması, 

6 55, 6/57, 6/60, 6/61, 6/66 numaralı sözlü so
ruların görüşülmesi, soru sahiplerinin vazifeli ol
maları, 

6/67 numaralı sözlü sorunun görüşülmesi, soru 
sahibinin bulunmaması, 

UTANAK ÖZETİ 

6/26, 6/27, 6/34 numaralı sözlü soruların görü
şülmesi, soru sahipleri ve ilgili bakanların; 

6/49, 6/50, 6/59, 6/62 numaralı sözlü soruların 
görüşülmesi ilgili bakanların Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedenleri ile ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu-
zal'ın, İzmir'deki Bademler Köyü, Köy Kalkınma 
Kooperatifine dair sözlü sorusuna Köy İşleri Ba
kanı Vefa Poyraz cevap verdi. 

10/12, 10/17, 10/21, 10/24, 10/27, 10/32, 10/36, 
10/38 numaralı Senato Araştırması isteyen önerge
lerin görüşülmesi, önerge sahiplerinin vazifeli olma
ları; 

10/14, 10/31, 10/34, 10/35, 10/39, 10/40 numa
ralı Senato Araştırması isteyen önergelerin görüşül
mesi, ilgili Bakanların Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeniyle ertelendi. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tu-
nagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü raporu 
üzerinde görüşme talebi bulunmadığından konu Gün
demden çıkartılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Harndi 
Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hakkın
da Senato Araştırması isteyen. (10/26) ve 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan 
Bakkalbaşı'nın, su ürünleri ile meşgul olan koope
ratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen (10/37) önergeleri onaylandı ve 9'ar ki
şilik Araştırma Komisyonlarının kurulması kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek 
ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerektirdikle
ri, çözümlerin saptanması hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergelerini, (10/29) ilgili Araştırma 
Komisyonuna havalesi kabul edildi. 

21 . 4 . 1976 tarihli 58 nci Birleşimde öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylanan : 

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları (S. Sayısı : 590); 

Bursa Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları (S. Sayısı : 591); 

Kadro Kanunu tasarılarının maddeleri kabul 
edildi ve tümleri açık oya sunuldu. Oyların ayrırnı 
sonunda tasarıların kabul edildiği bildirildi. 

686 — 



C. Senatosu B : 60 28 . 4 . 1976 O : 1 

20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinde değişiklik yapılması ve Kore Ga
zilerine aylık bağlanması hakkında, 

5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarılarının gündemdeki bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onay
landı; maddeleri ve tümleri kabul edildi. 

28 Nisan 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Burdur 

Rahmi Erdem Ekrem Kabay 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 

Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncıı Avrupa ser
best güreş şampiyonasına dair sözlü soru önergesi, 
Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (6/68) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Fakih 

Özlen'in, Sivas yarı açık cezaevine sipariş edilen ha
lılara dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/556) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalfnın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 
1 040 m2 lik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce Eğitim Merkezi kurulmak üzere kamulaştırılma
sına karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
yazılı som önergesi, Köy "İşleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/557) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, Anamur eski belediye reisine dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/558) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, Ferguson marka İngiliz montajh traktöre dair 
yazılı soru önergesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/559) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalfnın, Balıkesir iline bağlı belediyelere 
1975 . 1976 bütçesinden ne kadar yardım yapıldığı
na ve yapılacağına dair yazılı soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/560) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
gen/in, 14 . 4 . 1976 tarihli Sonhaber Gazetesinde 
çıkan bir yazıya dair yazılı soru önergesi, Orman 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/561) 

» > • • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşim için yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Birleşimin açılması için yeterli çoğunluk yoktur. 
Ancak, bir saat sonra yeterli çoğunluğun olacağı 
kanaatiyle Birleşime, saat 16.00'da toplanmak üzere 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.05 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Birleşimin açılması için gerekli çoğunluğun ol

madığı açıkça meydanda olduğundan, yoklama yap
maya lüzum görmeksizin 29 Nisan 1976 Perşembe 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16.01 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

60 NCI BİRLEŞİM 

28 . 4 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B — ÎKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye özer Derfoil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in Kızılay altgeçidi ve Çarşı yapımı inşaatı 
ile ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi (10/24) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/27) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/31) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/32) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

(Devamı arkada) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senato
su : 2/95) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 30.3.1976) 
(Bitiş tarihi : 6 . 5 . 1976) 

2. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/388; C. Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (Dağıt
ma tarihi : 12.4.1976) (Bitiş tarihi : 11.6.1976) 

X 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 
568) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 
17 . 5 . 1976) 

X 4. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; 
C. Senatosu : 1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tari
hi : 12 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 25 . 6 . 1976) 

5. — Romanya'da millîleştirme tedbirleri veya 
buna benzer kanunî ve idarî diğer tedbirlerden za
rar görmüş Türk, mal, hak ve menfaatlerinin tas
fiyesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/200; C. Sena
tosu : 1/411) (S. Sayısı : 571) Dağıtma tarihi : 
13.4.1976) (Bitiş tarihi : A~. 6 .1976)- •• O i 

6. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk va
tandaşlarına ait olup Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince millîleştirİlmiş bulunan mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 
1/412) (S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 13.4.1976) 
(Bitiş tarihi : 4 . 6 . 1976) 
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Toplantı: 14 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 498 

2 0 . 6 . 1 9 7 3 Tarih ve 1750 Sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 

Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları 
(M. Meclisi : 2 /249 ; C. Senatosu : 2 /86) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 86) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 5 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü * 
Sayı : 1134 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22.5. 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 86) 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim - Gençlik ve 

Spor Komisyonu 10 . 6 . 1975 
Esas No. : 2186 
Karar No. : 20 
Sıra No. : 45 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleş minde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi, Komisyonumuzun 5 . 6 . 1975 ve 10.6.1975 tarihli toplantılarında Millî Eğitim Bakanlığı temsilci
si, Ankara Üniversitesi temsilcisi, Hacettepe Üniversitesi temsilcisi, Orta Doğu Üniversitesi temsilcisi ve 
Atatürk Üniversitesi temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Temsilcilerin yaptıkları açıklamalardan sonra teklifin tümü üzerindeki müzakereden sonra, maddelere 
geçildi. 
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* Maddeler hakkında alman açıklayıcı bilgilerden sonra, oylamaya geçildi. Oylamada, bir müstenkif, 
üç (3) ret oya karşılık, dört (4) oy ile Millet Meclisinden gelen metin aynen benimsenmiş ve kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir. 

Başkan 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
A. YıJmaztürk 

Antalya 
(Muhalifim) 

R. Oğuz 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Toplantı ve imzada bulunamadı. 

Aydın 
C. Coşkun 

Toplantı ve imzada bulunamadı. 

Bu kanunun görüşülmesinde 
Başkan ve Sözcü 

Mardin 
S. Mehmet oğlu 

İzmir 
B. Beler 

Toplantı ve imzada bulunamadı 

Sivas 
H. Özti'ırk 

Bağımsız 
F. Çelikbaş 

Toplantı ve imzada bulunamadı. 

Manisa 
Müstenkifim 

R, Tunakan 

Toplantı 

Kâtip 
Çanakkale 
/. Kutluk 

Erzincan 
N. Unsal 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

ve imzada bulunamadı 

Erzurum 
L. Doğan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Irmak 

İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Pîan Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/86 
Karar No. : 28 

6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen, 20 Haziran 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mayıs 1975 tarihli ve 1134 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 17 Haziran 1975 tarihli Birleşiminde, Millî Eğitim 
ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I - Teklif, 20 Haziran 1973 tarihli ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştiri

lerek, meslek lisesi mezunlarının da üniversitelere girebilmesinin sağlanmasını öngörmektedir. 

1750 sayılı Kanun, Millî Eğitim Bakanlığınca liselere denkliği kabul edilen meslek lisesi mezunlarını 
farklı bir uygulamaya tabi tutmakta ve bu uygulama sonucu klâsik lise mezunu gençlere tanınan üniversi
telere girme fırsatını lise müfredat programına uygun öğretim yapan meslek lisesi mezunlarına tanımamak
tadır. 
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Anayasamızın eşitlik prensiplerine aykırı olarak, bazı gençlerimiz yükseköğrenim yapmak fırsatının 
tanınmaması aynı zamanda adalet ilkesine de aykırıdır. 

Bunun yanısıra, Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin Komisyonumuzda yaptığı açıklamaya göre, mem
leketimizde bulunan 13 üniversiteden İl ' i üniversite senatoları kararı ile meslek lisesi mezunlarını kabul et
mektedir. Getirilen teklif ile bu farklı uygulamaya da son verilmiş olacaktır. 

Aralarında herhangi bir fark gözetilmeksizin lise ve dengi meslek okulları mezunlarını mezun oldukları 
okullar gözönünde tutulmaksızın sadece sınavda gösterecekleri başarıya göre üniversiteye giriş imkânı sağla
yacak bu teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin biran önce kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Sözcü ve Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

Söz hakkım saklıdır. 
S. Ergin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin 
görüşlerini alamadığınız için çekimse

rim. 
N. Talû 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Sivas 
Muhalifim 
K. Kangal 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Karaman 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Uşak 
M. F. At ay ur t 

Urfa 
İ. H. Balkıs 

~oplantıda bulunamadı. 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Münhal 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20 . 6 . 1973 ta
rih ve 1750 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 52 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Üniversitelere giriş ve 
öğrenciliği : 

üniversite 

Madde 52. — Lise ve dengi 
meslek liselerini bitirenler üniver
siteye girme hakkına sahiptir. Üni
versitelere giriş, insangücü planla
ması, üniversitelerin kapasiteleri, 
öğrencilerin yetenekleri, Yüksek 
Öğretim Kurulunun teklifleri dik
kate alınarak Üniversitelerarası 
Kurulca, lise ve dengi meslek li
selerini bitirenler arasında ayırım 
yapılmaksızın düzenler. 

Türlü bilim ve uzmanlık kolla
rında bir meslek ve diploma sahibi 
olmak için üniversite kurumların
dan birinde, öğretim ve sınav yö
netmelikleri uyarınca kesin kayıt 
işlemini tamamlayarak veya kay
dını yenileyerek öğrenim yapanlar 
üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora 
veya uzmanlık çalışması yapanlara 
doktora veya uzmanlık öğrencisi 
denir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Ko
misyonunun kabul ettiği metin 

20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 505 

1 4 . 6 . 1 9 7 3 Tarih ve 1739 Sayıh Millî Eğitim Temel Kanu
nunun 25 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan 
Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 2 /250; C. Senatosu : 2 /85) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 90) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 5 . 1975 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 1135 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı :90) 

Milli Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim - Gençlik ve 10 . 6 . 1975 

Spor Komisyonu 
Esas No. : 2/85 
Karar No. : 19 

Sıra No. : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 .5 .1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 14 .6 .1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi, 3 . 6 .1975 ve 5 .6 .1975 tarihindeki Komisyon toplantısında Millî Eğitim Bakanı Sayın Ali 
Naili Erdem, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının iştiraki ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde aşağıdaki hususlar tespit edildi. 
1. — 7- 14 yaş dönemi mecburî öğrenim çağıdır. Bu çağda temel eğitim verilir. Bilimsel araştırmalar orta

ya koymuştur ki bu çağda çocuğun fikrî gelişmesi çok hızlı, bedenî gelişmesi yavaş, iş yapma kabiliyeti ise 
çok yavaş seyreder. Bilimsel olan bu gelişme tablosu ortaokulun amaçlarına ve programının genel niteliklerini 
ortaya koyar. 
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2. — Bu çağda fikrî gelişme süratli olduğundan çocuğa yaş ve gelişim seviyesine uygun olarak temel bil
gi ve beceriler kazandırmak esastır. Aksine bu çağda meslek eğitimi verildiği takdirde fikrî gelişme yeter 
derecede sağlanamayacağından meslek okullarına giren çocukların üst öğrenim imkânları ortaokuldaki öğren
cilere nazaran kısıtlanmış olur. Böylece ortaokula giden öğrenciler imtiyazlı bir duruma gelmiş olurlar ki, bu 
uygulama antidemokratiktir. Bu yüzdendir ki, bütün demokratik ülkelerde temel eğitimi kapsayan mecburî 
öğrenim 14- 16 yaşlarına kadar uzamaktadır. Avrupa ülkelerinde, hattâ sosyalist ülkelerde on yıllık genel eği
tim, mecburî kılınmıştır. 

3. — 7-14 yaş grupu çocuklarında bedenî gelişmenin yavaş seyrettiği 14 yaşından sonra ise birdenbire 
ilerlediği görülür. Bu biyolojik bir gerçektir. Şu halde ortaokul çağında çocuğa bir mesleğe kesin olarak yö
neltmek vücut gelişmesini engelleyici hattâ mesleğin özelliklerine göre vücudu bozucu bir uygulama olabilir. 

4. — Çocuğun iş yapma kabiliyeti 7 -14 yaşları arasında çok yavaş, 14 yaşından sonra ise çok hızlı bir 
seyir takip eder. Bu itibarla ortaokul döneminde meslek eğitimi vermek iş yapma kabiliyetinin gelişmesine ay
kırı bir uygulama olur. 

5. — İlkokul çağında çocuğun ilgi, istidat ve kabiliyeti kesin olarak belirmez. Bu itibarla ilkokuldan sonra 
çocuğu bir meslek okuluna yöneltmek onu, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine aykırı bir yola zorlamak olur ki, bu 
da insanın temel hakkı olan eğitimde imkân ve fırsat eşitliği temel ilkesine aykırıdır. Bu uygulama toplumda 
küçük yaştan itibaren meslekî sınıf farklılıkları yaratır ve toplumdaki yatay ve dikey sosyal mobiliteyi engel
ler. 

6. — Meslek okullarının ilkokula dayalı olması, 1960 yıllarından önce ülkemizde uygulanmış ve sakıncaları 
bilimsel olarak tespit edilerek 1962 yılında VII nci Millî Eğitim Şûrası ile sonuçlanan bilimsel çalışmalarla bu 
uygulama kesinlikle terkedilmiştir. VII nci, VIII nci ve IX ncu Millî Eğitim Şûraları ile devamlı olarak geliş
meye tabi tutulmuş olan bugünkü ortaokul temel eğitimin ikinci kademesi olarak, Türk Millî Eğitiminin ge
nel amaçları ve temel ilkeleri uyarınca : 

a) Öğrencilerin genel eğitimlerini yaş ve gelişim seviyelerine uygun surette sağlamak; onlara günlük 
yaşantıları ile yakından ilgili bilgi, beceri ve tavırları kazandırmak: 

b) Öğrencilere ortaöğretim programlarına geçebilmek için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandır
mak : 

c) Çevrenin coğrafî, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini de gozönünde tutarak, çeşitli iş ve uğraşı 
alanlarında ilgi ve kabiliyetlerini deneme ve geliştirme fırsatı vermek; böylece ilerde işe yönelmede ve meslek 
seçiminde daha isabetli karar vermelerine yardımcı olmakla görevli millî bir eğitim ve öğretim kurumudur. 

Yanlış ve erken bir yönelmeyi önlemek ve böyle bir yönelme sonucu normal öğrenim süresini uzatabile
cek herhangi bir zaman kaybına yer vermemek için, bu kademede genel bir.öğretim verilir. 

Ancak öğrencilerin geçmeli dersler, ders dışı eğitsel ve sosyal faaliyetler, öğretmen - veli ilişkileri, sürekli 
özelemler ve rehberlik yolu ile istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesi izlenir ve buna göre onlara ortaöğretimin çe
şitli programlarına yönelme ve hayata hazırlama bakımından yardım edilir. 

Aynı ortaokul programı ve haftalık ders dağıtım çizlegesi. genel, meslekî ve teknik ortaöğretim okullarının 
bünyelerindeki ortaokullarda da aynen uygulanır. Bu okullarda seçmeli derslerin yerini alacak olan meslek 
derslerinin çeşitleriyle bunların uygulama ve laboratuvar çalışmaları, ilgili okulun ikinci devresinin amaçları ve 
özellikleri dikkate alınarak tespit edilir ve gerekiyorsa haftalık ders saati artırılabilinir. 

7. — Görülüyor ki, meslek okulları bünyesinde bulunan ortaokullar, temel dersler ile ilgili meslek okulla
rının özelliklerine göre tespit edilmiş seçmeli dersleri ihtiva etmek suretiyle esasen eğitim sistemimizde mev
cuttur ve ortaokul ister müstakil okullar halinde olsun isterse meslek okullarına bağlı bulunsun bu öğretim so
nunda ortaokul diploması verilir. Bu temel prensip Millî Eğitim. Temel Kanununun 24 ncü maddesinde kesin 
olarak belirtilmiştir. Aynı hükmün bir defa da 25 nci maddede tekrarlanmasına lüzum yoktur. 

Kanun teklifinde «meslek liseleri, teknik liseler temel eğitimi beş yıllık birinci kademesine dayalı olarak 
kurulur.» denmektedir. Bu kesin hüküm uygulamada mevcut bütün teknik liselere ve meslek liseleri içine orta
okulun açılmasını kanunî bir zorunluluk olarak getirmektedir. Oysa ki, teknik liselerin ve meslek liselerinin 
kontenjanları son derece mahduttur, imtihanla öğrenci almaktadırlar ve birçok yerde talepleri karşılayama-
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maktadırlar. Kanun teklifi kabul edildiği takdirde mevcut kapasiteden ortaokul olarak da yararlanma zorun-
luğu ortaya çıkacaktır ki, böyle bir uygulama, sadece ikinci devrenin öğrenci sayısını azaltmakla kalmayacak 
aynı zamanda mevcut bina, tesis araç - gereç ve bilhassa meslek öğretmenlerinden rasyonel olarak yararlanma 
imkânlarını da büyük ölçüde daraltacaktır. Nitekim bu uygulama geçmişte 1960 yılına kadar denenmiş ve sa
kıncaları tespit edilerek terkedilmiştir. Bu münasebetle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından verilen 
izahat Komisyonumuzca tatmin edici bulunmuş ve memnunlukla karşılanmıştır. 

Yukardaki sebeplerle, Komisyonda bu konuda yapılan görüşmelerde «meslekî ve teknik liselerin ilkokula 
dayalı olarak kurulmasının kanun hükmü haline getirilmesi» Komisyonumuzun bir çok üyesi tarafından benim
senmemiştir. 

8. — Kanun teklifi gerekçesinde imam - hatip liselerinin birinci devreleri ağırlık kazanmaktadır. îmam - ha
tip liselerinin ilkokula dayalı olarak birinci devrelerinin açılması sorunu bu öğretim yılı başında kökten çözüm
lenmiştir. Şöyle ki, ortaokul programının haftalık 22 saat tutan temel dersleri aynen alınmış ve 9'ar saat de 
meslekî dersler konmuştur. Bu uygulama ile öğrenciler bir yandan imam - hatip liselerinde öğrenim yapmaya 
hazırlanırken, öte yandan ortaokul diploması almaya hak kazanmış olmaktadırlar. 

Bu durumda Komisyonumuzun çoğunluğu imam - hatip liselerinin ilkokula dayalı olması konusunda ayrı
ca bir kanun hükmüne lüzum olmadığı fikrinde birleşmiştir. Aynı çoğunluk, şayet bu konuda yeni bir hüküm 
getirilmek isteniyorsa bu hükmün yerinin imam - hatip liselerinin Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4 ncü madde
sinin ruhuna uygun olarak Millî Eğitim Kanunu içinde ayrı meslek liseleri halinde tedvin eden 32 nci maddesi 
olması gerektiğinde birleşmiş, bu sebeple Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinde bu anlamda bir 
değişiklik yapılmasının uygun olmayacağım kabul etmiştir. 

Yukarda özetlenen bu görüşmelerden sonra teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin yeterliği oy bir
liği ile kabul edilerek önergelerin oylanmasına geçilmiştir. 

İlk olarak teklifin reddini öneren Reşat Oğuz ve Hüseyin Öztürk imzalı önerge üzerinde görüşme açılmış
tır. Bu önerge şöyledir : 

«Cumhuriyet Senatosu Miilî Eğitim Komisyonu Başkanlığına 

Halen Komisyonumuzda görüşülmekte olan, 14 . 6- 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifinin, aşağıda belirttiğimiz nedenlerle, reddini say-
gıyle öneririz : 

Meslek okullarının ilkokula dayandırılması; esasen kontenjanları son derece mahdut olan Teknik Öğretim 
Okulları içine, bu defa da, Ortaokulu sokmak suretiyle uygulanması imkânsız bir durum yaratacaktır. 

Kaldıki, İlkokul sonunda mesleğe yönelme bilimsel olmadığı gibi, memleketimizdeki eğitim gelişmesine de 
aykırıdır ve hatta bugünkü gelişmeyi en az (20) yıl gemiye götürücü niteliktedir. 

5 . 6 . 1975 
Milli Eğitim Komisyonu Millî Eğitim Komisyonu 

Üyesi Üyesi 
Sivas Senatörü Antalya Senatörü 
Hüseyin Öztürk Reşat Oğuz: 

Önerge üzerinde görüşmelerden sonra oylamaya geçilmiş ve önerge 2'ye karşı 7 oyla kabul edilmiştir. Bu 
durumda diğer önergelerin oylamasına lüzum kalmamıştır. 

Böylece Kanun teklifi Komisyonumuzca reddedilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 

karar verilmiştir. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Tekirdağ Mardin Çanakkale Bolu 
C. Tarlan S. Mehmetoğhı î. Kutluk Muhalifim 

Toplantı ve imzada buluna- Muhalefet Şerhim eklidir 
madı A. Yümaztürk 
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İzmir Erzincan 
B. Beler N. Unsal 

Toplantı ve imzada bulunamadı 
Elâzığ Tabiî Üye 

C. Ertuğ K. Kaplan 
Toplantı ve imzada Toplantı ve imzada 

bulunamadı bulunamadı 

Aydın 
C. Coşkun 

Toplantı ve imzada bulunamadı 

Antalya 
R. Oğuz 

Bağımsız 
F. Çelikbaş 

Toplantı ve imzada 
bulunamadı 

Manisa 
R. Tımakan 

Sivas 
H. Öztürk 

Erzurum 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
Muhalefet şerhim eklidir. 

L. Doğan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Irmak 

MUHALEFET ŞERHİ 

90 Sıra Sayılı, İstanbul Mıileıvekılı Fehmi Cumalıoğlu'nun 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifinin reddi hakkındaki Millî 
Eğitim Komisyonu raporuna ve kararına muhalifim. Şöyle ki : 

1. Temel eğitimin, temel eğitim kurumlarının birimci ve ikinci kademeleri meslek ve teknik liseler için 
hazırlayıcı ve faydalı olabilir. Ancak teknik ve meslek liseleri içerisinde mütalâa edilen imam hatip okulları 
veya liseleri memleketimizde mevcut din adamı ihtiyacını karşıladığından ve din eğitim ve öğretiminin küçük 
yaşta başlatılmasının esasen mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz İslâm Dininin gereğidir. 

2. — Tevhidi Tedrisat Kanununun halen yürürlükte bulunan 4 ncü maddesinin amir hükmüne göre ih
tiyacımız olan din adamını yetiştirmekle mükellef olduğumuz halde ne Millî Eğitim camiası tarafından ne 
de ilgili hükümetler senelerce mevcut olan bu ihtiyacı yerine getirmemişlerdir. 

3. — Bu kanun teklifini reddetmek yerine değiştirilerek imam hatip okullarının ilkokula dayalı ola
rak tanzimi gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle Komisyon raporuna muhalifim. 

10 . 6 . 1975 
Bolu Senatörü 

Dr. A, Yılmaztürk 

MUHALEFET ŞERHİ 

90 sayılı Kanun teklifinin Komisyonumuzda yapılan müzakereleri sırasında Millî Eğitim Bakanı sayın A. 
Naili Erdem, verdiği aydınlatıcı bilgide İmam Hatip Okullarının temel eğitimin 5 yıllık birinci kademesine 
dayalı olmasının yararlı olacağına işaret buyurmuşlardır. 

Ayrıca Hükümet adına, yeri geldikçe Komisyonumuza bilgi veren sayın Talim Terbiye Heyeti Başkanı da 
«Bu okullar, haiz olduğu nazik durum, geçirilen safhalarda elde edilen tecrübeler, ve 430 sayılı Tevhidi Ted
risat Kanunu muvacehesinde imam - hatip okullarının temel eğitimin birinci kademesine dayalı olması gerek
mektedir. Şimdi uygulama da böyledir.» demiş; ancak diğer meslekî ve teknik liselerin temel eğitimin ikinci 
kademesine (Ortaokula dayalı olmasının faydalı olacağını) belirterek tasarının kabulüne lüzum olmadığını 
açıklamıştır. Sonuç olarak tasarı çoğunluk oyu ile reddedilmiştir. 

Halbuki 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesi aynen, şöyledir : «Maarif Vekâleti yüksek 
diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünunda bir ilahiyat Fakültesi tesis ile imamet ve hitabet gibi 
hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir.» 

Gerek metni arz edilen bu madde, gerekse bugüne kadar geçirilmiş olan eğitim tecrübelerinden elde edi
len sonuçlar ve gerekse sayın Millî Eğitim Bakanının Komisyonumuzda yaptığı aydınlatıcı konuşma ile Talim 
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ve Terbiye Heyeti Başkanının verdiği bilgiler muvacehesinde, 90 sayılı Kanun teklifinin tadil edilmekle kabulü 
gerekir. Ve imam - hatip okullarının temel eğitimin birinci kademesine dayalı olmasının kanunla temini 
daha da isabetli olur. Zira ihtiyaç bir zaruret halinde hissedildiği için gerek sayın Bülent Ecevit JHükümet 
Programında ve gerekse sayın Süleyman Demirel Hükümet Programında sarih olarak yer almıştır. Kanaati
mizce bunun Tevhidi Tedrisat Kanununun da bir icabıdır. 

İkinci olarak meslekî teknik liseleri de Devletin imkânları ölçüsünde temel eğitimin birinci kademesine da
yalı olması, yurdumuzun geleceği bakımından daha faydalı olacağını kabul etmekteyim. Ancak temel eğiti
min ikinci kademesinde seçmeli olarak meslekî ve teknik derslerin verileceği ihtiyaçlar karşılanıncaya kadar 
makul görülebileceği kanaatindeyim. 

Yukarda beyan ettiğim sebepler ve 90 Sayılı tadarının Senato Genel Kurulunda müzakeresi sırasında 
arz edeceğim diğer sebeplerle Komisyonumuzun aldığı ekseriyet kararma mahalifim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu Üyesi 

Erzurum Senatörü 
L. Doğan 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 26 . 6 . 1975 

Esas No. : 2/85 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen, 14 - 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mayıs 1975 tarih ve 1135 sayılı yazıları ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 17, 19, 24 ve 26 Haziran 1975 tarihli Birleşimlerin
de, Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğa 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilerek, 
belli bir programa ağırlık veren meslek liselerinin ve teknik liselerin temel eğitimin beş yıllık birinci kade
mesine dayalı ve iki devreli olarak kurulmasını öngörmektedir. 

Teklif methi, 6 Mart 1340 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 14 Haziran 1973 tarih ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 2 nci ve 3 ncü 5 yıllık Kalkınma Planları esaslarında değerlendirilmiş 
ve aşağıdaki sonuçlar tespit olunarak teklif metni, yeniden tanzim edilerek kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 153 ncü maddesinde «Devrim kanunlarının korunması» matlabı ile sayılan ve Anayasanın 
halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şekilde anlaşıla-
mayacağı ve yorumlanamayaoağı açıkça belirtilen Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesinde «Maarif 
Vekâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet 
ve hitabet gibi hidematı diniyehin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetiştirilmesi için de ayrı mektepler 
kuşat edecektir.» demektedir. 

Keza, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 17 nci maddesi «Millî eğitimin amaçları yalnız resimî ve 
özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleş
tirilmeye çalışılır.» demek suretiyle eğitim ve öğretimin yalnız resmî okullarda değil gayeyi gerçekleştirecek 
her imkân ve derecede yapılmasını öngörmektedir. 

Aynı kanunun 22 nci maddesi ise, temel eğitimin 7-14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsayacağı ifade 
edilmektedir. 
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Adı geçen Kanunun 26 ncı maddesi ise, orta öğretimin, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim ve

ren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsayacağını belirlemektedir. 
Müteakip 32 nci madde İse, «îmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kurban kursu öğreticiliği g#bi dinî 

hizmetlerin yerine (getirilmesi ile görevli elemanlan yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca açılan orta 
öğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurum
larıdır.»' yolundaki tanzim ve tedvin biçimi ile imam - hatip liselerinin öğrenim sistemini tanımlamaktadır. 

Bu kanunların yanı sıra 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Planının - Eğitim - kısmının - Örgün Eğitim - bölü
münde, ebe yetiştiren köy ebe okullarının ilk devresinin, teknik tarım ve bahçıvanlık okullarının, imam - ha
tip okullarının ilk devrelerinin, sınırlı kapasiteli diğer meslek okullarının dışında bütün meslek ve teknik öğ
renimin 8 yıllık temel eğitime dayalı olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş ve bu plan döneminde durum ger
çekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Arkadan gelen 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ise Temel Eğitimin 8 yıla çıkartılacağı ve bu sistemin 
kentlerde ve merkezî köylerin tamamında uygulanacağı, meslek ve teknik öğretim veren liselerin 8 yıllık te
mel eğitime dayalı olarak kurulacağı ifade edilmektedir. 

3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ifadesini bulan teknik ve meslek eğitimi veren okulların 8 yıllık te
mel eğitime dayalı olarak kurulması, dünya çapında ilmî bir araştırmanın sonucudur. Bu araştırmalara gö
re, çocuğun bedenî gelişmesinin 7 -14 yaşlar arasında yavaş seyrettiği, 14 yaşından sonra ise birden bire iler
lediği görülmüştür. Oysa, 7 -14 yaşlar arasında hafıza devamlı bir gelişme göstermektedir. Temel eğitimin 
birinci beş yıllık kademesine dayalı olarak 11-14 yaş arasında çocuğa meslekî ve teknik eğitim verilmeye 
çalışılırsa vücut gelişmesinli engelleyici hatta mesleğin özelliğine göre vücudu bozucu bir uygulama yapılmış 
olur. Bu biyolojik gerçeğin ışığında, eğitim görmeden çalışma hayatına atılan çocukları gözetebilmek için ge
tirilen Çıraklık Kanununda da temel eğitim yaşının çıraklık yaşı olarak da kabul edilmesi esası benimsen
miştir. 

Bütün bu açıklamalar sonucu Komisyonumuz, meslek ve teknik okullarının temel eğitimin 5 yülık birinci 
kademesine dayalı olarak kurulabilmesinin, Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
açısından mümkün olmayacağı görüşünde birleşmiştir. 

Ancak Komisyonumuz, bedenî çalışmayı gerektirmeyen sadece zihnî çalışmaya dayalı olan imam - hatip 
liselerinin temel eğitimin 5 yıllık birinci kademesine dayandırılmasında sakınca görmemiştir. 

Komisyonumuz yukarıdan beri açıklanan nedenler sonucu teklifin değiştirilerek kabul edilmesini karar al
tına almıştır. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1 nci maddesinin 1 ve 3 ncü fıkralarını, 14 Haziran 1973 tarihli 
ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında olduğu gibi, Millet 
Meclisi metninin 2 nci fıkrasını ise, imam - hatip okullarının özelliğini gözeterek, imam - hatip liselerinin te
mel eğitimin 5 yıllık birinci kademesine dayalı olarak kurulması yolunda değiştirilerek, Millet Meclisi met
ninin 2 ve 3 ncü maddelerini ise aynen kabul etmiştir. 

Komisyonum, teklifin bir an önce kanunlaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve İvedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve bu Kanunda Sözcü Başkanvekili Sözcü 
Ankara Konya Kahraman Maraş 

Y. Köker Muhalifim A. Karaküçük 
F. Özlen 26. 6. 197 5 tarihli toplantıda 

bulunamadı 17, 19, 24 .6 .1975 
tarihli toplantılarda bulundu 

Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. Diyarbakır 
Yozgat Muhalifim A. Erdoğan 

S. Ergin N. Talû 
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Edirne 
M. Nafiz Ergeneli 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Toplantıda bulunamadı 
17 . 6 . 1975 tarihli toplantıda 

bulundu 

Sivas 
K. Kangal 

26 . 6 . 1975 tarihli toplantıda 
bulunamadı 17, 19, 24 .6 .1975 
tarihli toplantılarda bulundu. 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

S. Karaman 

Trabzon 
Muhalifim 

A. Şakir Ağanoglu 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

26 . 6 . 1975 tarihli toplantıda 
bulunamadı 17,19, 24 . 6 . 1975 

tarihli toplantılarda bulundu 

Urfa 
İ. Halil Balkıs 

Toplantıda bulunamadı 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Münhal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 saydı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

jcanumelîtîfı 

MADDE 1. — 14 . 6. . 1973 tarih ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Temel Eğitim kurumlarının birinci 
ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde kurula
bileceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte kurulur. 

Belli bir programa ağırlık veren meslek liseleri, 
teknik liseler, temel eğitimin beş yıllık birinci kade
mesine dayalı olarak kurulur ve iki devrelidir. Birin
ci devre sonunda temel eğitim diploması (ortaokul dip
loması) verilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde köyler gruplaş-
tırılarak, merkezî durumda olan köylerde temel eğitim 
bölge okulları ile meslekî veya teknik ortaokullar ve 
bunlara bağlı pansiyonlar ve gruplaştırmanın mümkün 
olmadığı yerlerde temel eğitim yatılı bölge okulları ve 
meslekî ve teknik ortaokullar kurulur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun teklifi 

MADDE 1. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Temel Eğitim Kurumlarının birinci 
ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde kurula
bileceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de kuru
labilir. 

İmam - hatip liseleri temel eğitimin beş yıllık bi
rinci kademesine dayalı olarak kurulur. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde köyler grup-
laştırılarak, merkezî durumda olan köylerde temel 
eğitim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, 
gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde temel eği
tim yatılı bölge okulları kurulur. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.. 
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