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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 
Diyarbakır ilinin önemli bâzı sorunları, 

Hatay Milletvekili M. Sait Reşa, Bakanlar 
Kurulu kararı ile Suriye uyrukluların Türki
ye'de bulunan menkul ve gayrimenkul malları-
ne el konulması, 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli, tarım ilâç
ları, zirai mücadele ve krediler, 

İstanbul Milletvekili İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu, Millî Eğitim Bakanlığınca yayım
lanmakta olan «Bin temel eser» ve 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut da 6245 
sayılı Harcırah Kanununun tatbikatı konuların
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Kültür işlerinin Millî Eğitim Bakanlığından 
ayrılarak yeni kurulacak Kültür Bakanlığınca 
yürütülmesinin ve 

Yeni kurulan Kültür Bakanlığına T. B .M. M. 
dışından Talât Halman'ın atanmasının uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının, Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün taban fiyat ka
nunu teklifinin, aynı konudaki kanun teklifle
rini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair tezkeresi ile, 

Günldemde bulunan seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenmesi hususu kabul olundu. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkında kanun tasarısının 7 nci 
maddesine kadar kabul edildi. 

15 . 7 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Durakoğlu Enver Akova 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — İstanbul Milletvekili İlhan Darendeli-

oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Bin temel eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair, sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/191) 

Yazılı sorular 
1. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, Ar

dahan kazası Emniyet Komiserinin yaptığı id
dia edilen hukuk dışı davranışlara dair, yazılı 
soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/639) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Ankara nm, Sümer mahallesinde mukim 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yaptığı 
müracaata dair, yazılı soru önergesi Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/640) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nm, Erzurum ili Pasinler ilçesi Esendere kö
yünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için 
yaptığı müracaata dair, yazılı soru önergesi 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/641) 

» > • • < « 

- 464 



M. Meclisi B : 131 15 . 7 . 1971 O : 1 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ahmet Durakoğlu 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 131 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin otomatik cihazla yapılacak yoklamaya 
katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Eğitim Baham Şinasi OreVin, ön
ceki birleşimde İstanbul Milletvekili İlhan (Ege
men) Darendelioğlu'nun «Bin temel eser» konu
sundaki konuşmasına cevap veren demeci 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Orel 
gündem dışı bir konuşma talebinde bulunmak
tadır. Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞÎNASÎ OREL 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Dün gündem dışı bir konuşma yapan Sayın 
Darendelioğlu'nun «Bin temel eser» hakkındaki 
beyanatı sırasında ileri sürdüğü hususlara İn
şaca temas etmek istiyorum. Gündem dışı bir 
konuşmayı icabettirecek kadar âcil olmamasına 
rağmen, durumun süratle tavzihinde yarar gör
düm. 

«Bin temel eser» in yayımı fikri ve bunda 
Eğitim Bakanlığının önderlik görevi alması her 
bakımdan övgüye değer niteliktedir. Ancak, bu 
övgüye lâyık olabilmek için bu yayım dizisine 
karşı kamu oyunun nabzını elde tutmak ve ya
pılan eleştirileri değerlendirmek ve böylece her 
eser üzerinde kılı kırk yararak durmak bir za
ruret olduğu kadar, bir sorumluluk da ihtiva 
etmektedir. 

Her mevzuda olduğu gibi, bu dizi hakkında 
da zaman zaman lehte ve aleyhte birçok eleşti
riler yapılmıştır. Göreve başladığım zaman bu 
eleştirilerin mahiyetini anlamak üzere ilgili 
müsteşarla görüştüm. Bana 8 ay evvel mevcut 
Yönetmeliğin değiştirilmelrte olduğunu ve an

cak bu Yönetmeliğin 9 Haziran 1971 de yayın
lanabildiğim ve bu yeni Yönetmelikte Millî Eği
tim Bakanlığının sadece lüzum gördüğü zaman
larda ve lüzum gördüğü zamanlarda da lâğvet
mek üzere icabeden bilim ve danışma kurulları
nı kurabileceğini söylediler. Bu Yönetmelik 
9 Haziran 1971 günü 13860 sayı ile yayınlan
mış bulunmaktadır. O halde 9 Hazirandan iti
baren «Bin temel eser» in seçimi ile ilgili heyeti 
lâğvetmiş bulunduk. Yeni bir heyet teşkil etmek 
üzere, muhtelif kişilerden muhtelif listeler al
dık. Bu listeler üzerinde 1 aydan beri çalışmak
ta ve gerek özel, gerekse resmî müesseselerden 
gerekli incelemeleri yapmaktayız. Halen liste 
tekemmül etmiş değildir. Bizim bu yeni listeyi 
tanzimdeki maksadımız, 3 sene görev yapan es
ki heyetten bu kudsi vazifeyi yeni bir heyete 
devretmek ve Türkiye'de bilim ve ilim saha
sında, sanat sahasında birçok şahısların bu şe
refli vazifede sıra beklediklerini bilmemizdir. 

Eski heyet 3 yıl müddetle bu vazifesini gör
müştür. Bu bir nevi nöbet değiştirmedir ve bu 
nöbeti bekliyen çok şerefli ve çok lâyık üyeler 
de bulunmaktadır. Ancak bu arada Dil Kuru
munun raporu gelmiştir. Dil Kurumu gönderdi
ği raporda birçok aleyhte fikirler ileri sürmüş
tür. Bakanlığımda teşkil ettiğim öze! bir ko
misyonla «Bin temel eser» üzerinde şimdiye ka

dar lehte ve aleyhte olan bütün yayınların toplan
masını ve «Bin temel eser» hakkında kamu oyu
nu anlıyabilmek için örnekleme metodu ile bir 
istatistik yapılmasını emrettim. Bu tablo hazır-
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landı ve geniş ölçüde' yayınlanacak. Bundan 
alacağımız neticelerle bize gelen eleştirileri bir 
araya getirerek kıymetlendirmeye çalışacağız. 

Düne kadar uhdemde olan bu vazifeyi bu
gün Kültür Bakanlığına devretmiş bulunuyo
rum. Bu yaptığımız eleştirmelerin neticesini de 
Kültür Bakanlığına arz edeceğiz. 

Saygılarımla arz ederim. 

2. — Sayıyı üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/597) 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları vardır, sı-
rasiyle arz ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
14 . 7 . 1971 tarihli toplantısında uygun mü
talâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Denizli Milletvekili Ali Uslu 20 gün hasta
lığına binaen 25 . 6 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

istanbul Milletvekili ilhami Samcar 24 gün 
hastalığına binaen 25 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Bıolu Milletvekili Şükrü Kiykıoğlu 10 gün 
hastalığına binaen 5 . 7 . 971 tarihinden iti
baren, 

Çorum Milletvekili Yakup Çağlayan 10 gün 
hastalığına binaen 2 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen 15 gün 
hastalığına binaen 21 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Osman Özer 21 gün 
haftalığına binaen 7 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy 15 £ün ma
zeretine binaen 12 . 7 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

İzmir Milletvekili Nihad Kürşad 14 gün 
mazeretine binaen 12 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın 15 gün 
mazeretine binaen 13 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

'Sinop Milletvekili T. Fikret Övet 30 gün 
mazeretine binaen 12 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Afyon Milletvekili Şevki Güler 10 gün ma
zeretine binaen 15 . 7 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

Muğla Milletteki! Muallâ Akarca 10 gün 
mazeretine binaen 5 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar 23 
gün mâzakereltine binaen 12 . 7 . 1971 tarihin
den itibaren, 

İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem 20 gün 
mazeretine binaen 7 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak 13 gün 
mazeretine binaen 28 . 6 . 1971 tarihimden iti
baren, 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut 25 gün 
mazeretine binaen 28 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Elâzığ Milletvekili Samet Güldöğan 20 gün 
mazeretine binaen 23 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu 10 gün mazeretine binaen 30 . 6 . 1971 
tarihinden itibaren, 

Ağrı Milletvekili A. Kerim Bayazıt 30 gün 
mazeretine binaen 16 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi 20 gün ma
zeretine binaen 7 . 7 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yıldırım 10 
gün mazeretine binaen 12 . 7 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerine ait izin 
taleplerini sırası ile tasviplerinize sunuyorum. 

Denizli Milletvekili Ali Uslu 20 gün hasta
lığına binaen 25 . 6 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

İzinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul eidilmiştdr. 

İstanbul Milletvekili İlhami Sancar 24 gün 
hastalığına binaen 25 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren,. 

İzinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bolu Milletvekili Sayın Şükrü Kiykfloğlu 10 
gün hastalığına binaen 5.7.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Çorum Milletvekili Sayın Yakup Çağlayan 
10 gün hastalığına binaen 2.7.1971 tarihinden 
itibaren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Zekiye Gülsen 
15 gün hastalığına binaen 21.6.1971 tarilhinden 
itibaren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Sayın Osman Özer 21 gün 
hastalığına binaen 7 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Sayın Yusuf UJusoy 15 gün 
mazeretine binaen 12.7.1971 tarihinden itiba
ren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Sayın Nihad Kürkad 14 gün 
mazeretine binaen 12 . 7 . 1971 tariıhinlden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Sayın ilhan Açıkalm 15 
gün mazeretine binaen 13.7.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etm'iyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sinop Milletvekili Sayın T. Fikret övet 30 gün 
mazeretine binaen 12 . 7 . 1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Afyon Milletvekili Sayın Şevki Güler 10 gün 
mazeretine binaen 15 .7.1971 tarihinden itiba
ren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Sayın Muallâ Akarca 10 
gün mazeretine binaen 5.7.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

Ankara Milletvekili Sayın Osman Soğukpı-
nar 23 gün mazeretine binaen 12.7.1971 tari
hinden itibaren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

izmir Milletvekili Sayın Ali Naili Erdem 20 
gün mazeretine binaen 7.7.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Erdem Ocak 13 
gün mâzaretine binaen 28.6.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Turgut 25 
gün mazeretine binaen 28.6.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Mlilelbvekili Sayın Samet Güldoğan 20 
gün Mazeretine binaen 23.6.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Seydi-
beyoğlu 10 gün. mazeretine binaen 30.6.1971 
tarihinden itibaren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili Sayın A. Kerim Bayazıt 30 
gün mazeretine binaen 16.7.1971 tarihinden iti
baren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi 20 gün 
mazeretine binaen 7.7.1971 tarihinden itiba
ren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Nafiz Yıldı
rım 10 gün mazeretine binaen 12.7 ; 1971 tari
hinden itibaren, 

izinli sayılmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bir toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Afyon Milletvekili Şevki Güler'e öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/596) 
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BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha var, arz 
ediyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı ve mazereti sebebiyle bir toplantı 

yılı içinde iki aydan fazla izin alan Afyon Mil
letvekili Şevki Güler'e ödeneğinin verilebilmesi 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Şevki Gülerin izin süre
si iki ayı tecavüz ettiğinden ödeneğinin veril
mesi konusunu tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Anayasa Mahkemesi Başkanının yaş sı
nın sebebiyle emekliye aynlmasiyle açılan Ana
yasa Mahkemesi asil üyeliğine yenisinin seçilme
sine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi (3/598) 

BAŞKAN — Başkanlığın diğer bir sunuşu 
vardır, arz ediyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. O. Anayasasının 145 nci ve Anayasa Mah

kemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hak
kındaki 44 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri uya
rınca Millet Meclisi tarafından Anayasa Mah
kemesi asil üyeliğine seçilmiş olan ismail Hak
kı Ketenoğlu yaş sınırı sebebiyle 13 Temmuz 
1971 günü emekliye ayrılmıştır. 

Bu suretle açılan Anayasa Mahkemesi Asil 
Üyeliğine yukarıda anılan Kuruluş Kanunumu
zun 12 nci maddesine göre yenisinin seçilmesini 
ve sonucunun bildirilmesini rica ederim. 

Muhittin Taylan 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 8/19 
esas sayılı genel görüşme önergesini geri aldığına 
dair önergesi. (8/19, 4/187) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme talebinin ge
ri alınmasına dair önerge var, arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bundan 10 ay kadar önce, 26 Ekim 1970 ta-

I rihinde «Kültür ve Sanat Bakanlığı» kurulması 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına dair Meclis Baş
kanlığına vermiş olduğum önergemi, bu Bakan-

I lığın kurulmuş bulunmasından dolayı geri alı
yorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Genel görüşme talebi günde-
I me girmiş olduğundan tasviplerinizi almak za-
I ruretindeyim. Genel görüşme talebinin geri 

alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

I 6. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

I 7. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

I 8. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti-
I rihneısini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
I kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
I kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
I seçimi. (10/14) 

I 9. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun-
I daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay-
I dmlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
I etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis-
I yonuna üye seçimi. (10/18) 

I iBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 

Bugün; Yüksek Hâkimler Kuruluna, Ana-
1 yasa Mahkemesine, bağcılığımızın -modern şekil-
j de geliştirilmesi, verimin artırılması, çiftçiye 
I geniş kredi imkânı sağlanmasını temin etmek 
I üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
I ve Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
I aksaklıkları, gecikmeleri, şikâyetleri aydınlat-
I mak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
I üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
I üye seçimleri vardır. 

I Gündemimizin halen görüşmekte olduğumuz 
süreli kanunlar ve diğer önemli kanunlarla yük-

I lü bulunması ve yapılacak seçimlerde de sonuç 
I alma ihtimali bulunmaması sebepleriyle adı ge

çen seçimlerin gelecek birleşimlerde yapılmasını 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (S. Sayısı : 376) 

İBAŞKAN — özel yüksek okul öğrencileri
nin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açı
lacak resmî yüksek okullar hakkındaki kanun 
tasarısının maddeleri üzerinde görüşmelere de
vam edeceğiz. 

Sayın Hükümet ve sayılı komisyon burada
lar... 

'Dün 7 nci maddenin görüşülmesi tamamlan
mış olduğundan bugün 8 nci maddeye geçiyo
ruz. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Diplomaların geçerliği : 
Madde 8. — özel yüksek okullarca verilmiş 

diplomalar ile, bu kanun gereğince açılan yük
sek okullar tarafından verilecek diplomalar, 
mesleklerini icra ve sair haklar bakımından, 
benzeri diğer resmî öğrenim kurumlarının dip
lomaları ile aynı hak ve yetkileri sağlar. 

Mesleklerinin icrası için bir odaya kayde
dilmesi kanun icabı olanların müracaatları ha
linde, kanuni bir sebep olmaksızın bu isteği red
deden oda ilgili organlarına, başkan ve üyeleri
ne 1O0 liradan 1 OÖO liraya kadar para cezası 
hükmolunur ve 15 günden 6 aya kadar da ser
best sanat icrasından men cezası verilir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde şu ana 
kadar; Sayın Reşit Ülker, ISayın 'Suna Tural, 
Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Hasan Çetinkaya, 
Sayın Şinasi özdenoğlu söz almışlardır. Şimdi 
de 'Sayın Coşkun Karagözoğlu söz istiyorlar. 
Başka söz istiyen?.. Yok. 

!Söz sırası Sayın Reşit Ülker'de. Sayın Reşit 
Ülker?.. Yok. 

ISayın Suna Tural, buyurun. 
Kişisel konuşmalar 5 dakika ile tahdidedil-

miştir, hatırlatırım. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve saygı değer milletvekilleri; 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 

yüksek okullar hakkında kanun tasarısının 8 
nci maddesi; kanunun yayımı tarihinden önce 
diploma alanlarla, bu kanun gereğince açılacak 
yüksek okullardan mezun olanların alacakları 
diplomalar ile benzeri diğer resmî öğretim ku
rumlan diplomaları arasında bir eşitlik sağla
maktadır. 

Çeşitli öğretim kurumları arasında, öğretimi 
bir standarda götüren bu madde; Devlet diplo
malarının haysiyet ve itibarını korumak bakı
mından çok yerinde bir maddedir. Bu diplo
maları alanların kendi meslekî teşekküllerine 
üye kaydolunamamaları da uzun münakaşalara 
yol açmış, birtakım dâva konulan meydana ge
tirmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Esas; diploma almak değil, diplomayı ala

cak ilmî ve fikrî seviyeye gelmektedir. Bu il
mî ve fikrî seviyeyi cemiyetlerin de kabul et
mesi lâzımdır. Bu kabul keyfiyeti, diploma sa
hipleriyle meslekî oda kuruluşları arasındaki 
sürtüşmeleri ve anlaşmazlıkları ortadan kaldı
racak en katî ölçüdür. 

Bu itibarla diplomalan veren müesseselerin, 
hele bunlardan Devletin itibannı taşıyanların 
eğitim ve öğretim meselelerini olağanüstü bir 
ciddiyetle ele alması, ideal bir başarı ölçüsüne 
varan ilmî, fikrî bir kariyere sahibolması ge
rekir. 

Diploma meselesinde talebenin bir kısmının, 
bilhassa Anadolu'dan gelenlerinin daimî bir 
şanssızlığı vardır. Çoğu zaman dersleri öğret
mensiz geçen Anadolu liselerinden, özel veya 
resmî yüksek okullara gelen öğrencilerin başarı 
durumu ile esaslı tedrisat yapan büyük şehir 
liselerinden gelen öğrencilerin diplomaya varma 
yollan çok farklıdır ve öğrenciler bu diploma
lan kolaylıkla alamamakta ve meselâ 800 kişi 
ile başlıyan ilk sınıflar 14 ilâ 25 kişi arasında 
diplomaya hak kazanmaktadırlar. Böylece de 
bu kanuna göre açılacak okullar tarafından ve
rilecek diplomalar; meslekleri icra vesair haklar 
bakımından benzeri diğer resmî öğretim kurum
larının diplomalan ile aynı hak ve yetkide ola
caklardır. 

Bu bakımdan 8 nci madde ile getirilen mes
lek icrasında da her hangi bir mâni ile karşılaş
masını önlemek meselesi de olumludur. 
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Sayın milletvekilleri, 
Diplomalar mevzuubahsolunca; üniversite 

ayrı, özel yüksek okullar ayrı, resmî yüksek 
okullar ayrıdır deniyor. Doğrudur. Anayasada 
da belirtildiği gibi; üniversiteler Öğretim ve 
araştırma merkezleridir. Yüksek okullar ise 
resmî veya özel olsunlar, birtakım meslekî öğ
retim kurumlarıdır. Buna göre üniversiteler 
esas itibariyle araştırma, yüksek okullar ise 
meslek adamı yetiştirme merkezleri olarak ka
bul edilmelidir. Ancak, Devlet işlemlerinde dip
lomalar eşitliği meselesi, özel yüksek okullar ile 
resmî yüksek okullar ve üniversiteler arasında 
bir sürtüşme meydana getirmekte idi. 8 nci 
madde onu önlemektedir. Kabulünü ister, te
şekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısı ile hastalığın tedavisine 
çalışıyoruz. Diğer bir deyim ile, bir problemi 
çözmek için gayret sarf ediyoruz. Hükümet ta
sarısı de bu problemi çözebilmek için ciddî bir 
emeğin mahsulü olarak karşımızdadır. 

Ancak, bir problemi çözerken yeni prob
lemler yaratmamak hususunda bilhassa dikkat
li olmamız gerekir. Bu madde bu yönü ile şah
san bendenizi fazlasiyle endişeye sevk eden ve 
yeni yeni problemlerin doğmasına imkân hazır-
lıyacak bir mahiyet taşıması bakımından önem
le üzerinde durulacak bir nitelikte görülmekte
dir. 

Belirli unvanlar, belirli bir formasyon ister. 
Türkiye'mizde çeşitli meslek grupları arasında 
hak ve salâhiyetler yönünden mevzuatımız ye
terli değildir. Bu hak ve salâhiyetler konusu, 
özellikle teknik sahada, mühendislik sahasında 
büyük ölçüde ve haklı olanak tartışma konusu 
olagelmekte ve fakat hak ve salâhiyetler mev
zuu ciddî bıir sonuca ilgililerce bağlanmamış 
bulunmaktadır. Çağımızın gereklerine uygun 
olarak hak ve saüâitayeıtlerin tesbiti zaruretine 
bu maddenlin müzakeresinden ilhıam alarıak bil
hassa işaret elmıek işitiyorum. 

Muhterem (arkadaşlarım; 1 nci frjkrajda 
«...haklar bakımından, benzeni diğer resmî öğ-
nebim kurumlan..» deniyor. Bu «benzeri» ke
limesi Hükümet ta®arı&Lnda da yer lalmakla be

raber, şahsi kanıma göre asıl malksadı ifade 
edemiyecek niteliktedir. Muadelet başlka şey
dir, benzemek başka şeydir. Bir defa bir mu
adelet aramak mecburiyeti vardır. 

İkincisi; Flân Komisyonunda da bu nojkba 
üzerinde durmuştum. 8 nci maddeye ilâve edi
len son fıkra bir defa kanun tekniği bakımın
dan mahzurludur, işin esası yönünden de dahia 
mahzurludur. Kanun tekniği baJkımından Sayın 
Hükümetti ve Sayın Komisyonu irşat edeyim 
jki, bu meselenin tesfoit edileceği, esasa bağla
nacağı |kanun bu kanun değildir. Zira, 6235 ve 
onu tadil ©den 7303 isayılı Türk Mühendis ve Mi
mar Odaları Birliği Kanununu tadili eden bliır 
teklif Geçici Komisyonda görüşülmüştür. Bu 
teklifte özel yüksek okullardan mezun olan 
mühendislerin veya Türk Mühendis Mimar Oda
ları Birliği camiası içinde çeşitli mühendis 
brupilarının nasıl yer alacağı bu |kanunda sap
tanmalıdır. Bu kanun teklifi henüz görüşül
müş değildir. Kanun teklifi Bursa Milletve
kili Cemal Külahlı ve 11 arkadaşı tarafından 
3 . 12 . 1969 itarihinde Yüksek Meclis Başkan
lığına sunulmuş, Geçici Komisyon tesibit edil
miş, Geçici -Komisyon da çalışmalarını bitir
miştir. Bu îba|kımdan özel yüklsek okullar
dan mezun olanların Türk Mühendis Mimar 
Odalarına bıağlı odaflıana kayıt mecburiyeti bu 
kanuna konamaz, bir. Asıl kanuna bunu mon
te etmek lâzım. 

İkinci nokta; bu şahısların formasyon iüie 
ahenkli olarak unvanlarının tesbiti, hak ve 
salâhiyetlerinin teısbiıti büyük bir sorundur. 

Özel okulların seviyesi ortada. Bunu dahıa 
evveıl tümü üzerinde yapılan müzakereler, Se
nato araştırması tesbit etmiş. Bu arkadaşları
mızı Devlet okullarında daha yüksek ıseviyedıe 
farklı formasyona isahibolanlarla aynı seviyeye 
kanunla getiriyoruz. Bu, kanunla her hangi bir 
şahsın profesör İlân ©dilmesi,- -nitelikleri ol
madığı halde, formasyonu olmadığı halde - ha
linden başka bir şey değildiır. 

Arkadaşlar, unvanlar kanunla verilmez. Un
vanlar muayyen bir formasyonu ihraz ettikten 
sonra 'alınır ve bunun için beynelmilel stan
dartlar vardır. Bu iarkadaşlıarımızın çilesini 
de büliyorum, buna çare bulunması gerektiğine 
de inanıyorum. Halen 50 bin kadar öğrenci 
var, mezun olanlar var. Mezun olanlar Devlet 
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kapısını çaldıkları zaman keııdilerninıe hangi un
van ile muamele yapılacağı belli olmamaktadır. 
Bunun çözümü gereklidir; ama her halükârda 
bunları diğer mühendislerle aynı seviyede gös
terip, aynı odaya kaydetmek mecburiyetini bu 
kanun ile tahmil etmek ve hele bu kanun ile 
bu vecibeyi yerine getirmiyenleri cezalandır
mak şekli çok hatalıdır. Aslında Türk Mü
hendis, Mimar Odaları Birliğinde dahi bulun-
mıyan cezai müeyyideler bu kanun ile getiril
mek ^istenmektedir. O bakımdan bendeniz Yük
sek Başkanlığa bir önerge vermiş bulunuyorum. 
Bu önergemde esasen Hükümet tasarısı ile bir 
paralellik de vardır. 2 noi fıkranın her halü
kârda bu metinden çıkarılması zarureti aşi-
kârdn\ 

Diğer itaraftan «benzeri» kelimesi üzerine 
Sayın Hükümetin ve Komisyonun dikkatini çe
kiyorum. Bunu bir muadelet kabul eıtmek ve 
özel okullardan mezun olanların mühendislik 
seviyesi eğer sağlanacak ise, bu unvan kendi
lerime verilecek ise, 'bu unvanı ihraz etmiyenler 
için Millî Eğitim Bakanlığının imkânları var
dır, bunlar da tedrisat sistemini bilmektedir, 
hangi dersleri okuduklarını yakmen bilmekte
dirler. Belki bir imtihan mecburiyeti ile bun
lara bir unvan vermek mümkün olabilir. Bir 
formasyonu ihraz etmeden kanun dile unvan 
almiak hatalıdır. Arkadaşlar, Personel Kaııu-
nu bu MeliiSiie görüşüldüğü zaman teknik per
sonele reva görülen muamele neticesinde Dev
let personel kadrolarından, Devlet müessesele
rinde okumuş teknik personelin ne şekilde ayrı
lacağını belirtmiştim. Zaman beni teyidetmiş-
tir. Onların yedme özel okullardan mezun, 
yetersiz formasyonu haliz olan kimseleri monte 
etmek güb'i biir ortam doğmaktadır. Bu çok 
hatalı bir tutum olur. Bu arkadaşlardan fay
dalanılsın; tama güçleri ölçüsünde formasyonla
rı değerlendirmek suretiyle kendilerinin de özel 
odalara kaydını özel kanun ile sağlamak... 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, süreniz bitti. 
ALÎ RIZA U2UNER (Devamla) — Bitiyor 

efendim. 
Elimdedir, arkadaşlar. Sıra sayısı 168 

dir, Meclisin gündemindedir. Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği kanun teklifinde bunun 
tedvin edilmesi gerekir. 2 nci fıkranın burada 
yer almasına hiçbir mahal yoktur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya, bu
yurun. 

HASAN ÇETÎNKAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın milMvekilleri; Türk eğitim ta
rihinin hiçbir döneminde özel okullar açmak 
suretiyle Devletin en yüksek eğitim organları
nın bütün bir miıllî eğitim süstsmini açıkça tah-
ribettiği görülmemıiştir. 

Dün bu kürsüden eğitimimiz ile ilgili olarak 
bilgi veren Sayın Balkan da durumu etraflı ola
rak açıkladılar. Devlet Plânlamanın İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında saptadığı prensip
ler uygulanmadı. Nitekim, Sayın Millî Eğitim 
Bakam bize ışık tutan konuşmasında «ihtiyaç 
o!ıaıı insan gücünü yetiştiremedijk.» dediler. Dev
letin elindeki imkânlara rağmen resmî yüksek 
öğretim kurumlarında 40 - 45 bin öğrenci ka
pasitesi varken, kısa zaman içinde özel okul
lar l>u îkapasiteyi geçmişlerdir. Sormamız ge
rek; hangi imkânları, öğretim üyelerini bul
muşlar da, Devletin yapamadığını bu kurum
lar yapmışlardır ve bu kurumların verdiği 
diploma da bugün resmî okullardan verilen dip
loma ile eşit tutulmaktadır? 

Bu özel okullar dönemini ileride inceliye-
cek eğitimcilerimiz, eğlenceli ve açıklı bulacak
lardır. Eğlenceli diyorum; zira özel harb oku
lu açmak için müracaat edenler olmuştur. Acık
lı bulacaklar; zira Devletin yapamadığını kâr 
suiniyeti güden kurumlar yapma gayretini göfe-
termişler, eğitim sistemimizdeki dengeyi boz
muşlardır. Bu dengenin bozulmasında geçmiş 
iktidarların da suçu vardır. Bu özel okulların j 
Anayasaya aykırı olduğunu daha ilk seneierd© 
ilgili kuruluşlar ve hukukçular beyan etmişler
dir. Neticede; Danıştay Dâva Daireleri Genel 
Kurulu, İnşaat ve Mimar Mühendis Odaları 
Birliğinin müracaatlarını kabul ©dere|k, bu ko
nuyu Yüksek Mahkemeye kadar götürmüş ve 
Yüksek Mahkeme de Özel Otsullar Kanununu 
iptal ederek, tarihimizde çok tehlikeli olan bir 
döneme son vermiştir. 

Sayın miiFetvekilleri; 3458 sayılı Kanuna 
göre Türkiye'de kimin mühendis, mimar for
masyonu almış olacağına daıir hükümlıer yer al
mıştır. 3458 sayılı Kanunun 1 noi maddesi 
aynen şöyledir : «Üniversiteler ve akademiler
den başka memleket dâhilinde programları 
Türk Teknik Okulunun mühendislik kısmı prog-
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ramlarına muadil olduğu kabul edilen diğer 
memleketlerin mühendis ve mimar mekteplerin
den verilen diplomalarda bu formasyon belir
tilmiştir.» 'Ö25 sayılı 'Kanunda böyle bir hüküm 
bulunmadığına göre, bu diplomalar nasıl geçerli 
olacaktır?. Yine 3458 sayılı Kanunun 6 mcı mad
desi; «Mektep programlarını muadeletimi ince-
liyen özel bir (heyet yetkili olacaktır, bu heyetin 
teşkili bir nizamname ile belirlenecektir.» hük
münü koymuştur. 

Görüşmesini yaptığımız 8 inci madde yu
karda izalh ettiğim (nedenlerden dolayı, diplo
maların geçerliliğini, ancak teşkil edilecek bir 
komisyon marifetiyle programlarına incelemek 
ve 3458 sayılı Kanunla belirtilen hususlarım ye
rine getirmekle sağlıyabilir. Çünkü, Anayasada 
açılmış dâva, yalnız bu okulların kapanması 
olmayıp diplomaların da geçersiz sayılması 
yönünde olmuştur. Nitekim, Danıştay daki dâva 
dolayısiyle kanun sözcüsü, Anayasaya aykırılık 
görüşü kabul edilmese daJhi, mevcut özel yük
sek okulların verdiği diplomalara bu yönden 
itibar ledilmiyeoeğini raporlarında belirtmiş
lerdir. 

özel yüksek okullarda verilen diplomaların 
metninde kendilerinin '3458 sayılı Kanundan 
otomatik olarak faydalandığım gösteren hiçibir 
ibare de yoktur. O Ihalde, 3458 sayılı Kanuna 
göre, özel nizamname yürürlüğe konup, teşkil 
edilecek heyet programların eşitliğini kabul et
medikçe, özel yüksek mühendislik ve mimarlık 
okulları mezunlarının mühendislik formasyonu 
aldıkları kabul edilemez. Kaldı ki, (bu özel yük
sek okullardan mezun olanlarla, Devlet resmi 
okulanndan mezun olanlar araJsında telâfisi 
güç durumu meydana getirmiş olacağız. Ya
rın Devlet dairelerinde veya özel sektörde 
ıhizmet talebederkem bu gençlerimizi bir özel 
okul diploması ile mânevi baskı altında tut
mamalıyız. iÇalışma hayatında ikilik yaratma
ma bakımından özel yüksek okul sıfatını kaldır
mak suretiyle, bu okullardan mezun olanlara 
verilecek ruhsat ile eşitliği sağlamış oluruz. Bu 
maksatla (Başkanlığa bir önerge vermiş bulu
nuyorum; kabulünü istirlham eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — ,Sayın Şinasi özdenöğlu, bu
yurun. 

IŞİNASÎ ÖZDKNOĞLU (Ankara) — Sayın 
IBaşJkan, değerli Milletvekilleri; kanaatimize 

göre tasarının en önemli maddesi üzerinde gö
rüşme yapıyoruz. 

'Gerçekten Anayasa Mahkemesine açılmış 
olan dâva da esas itibariyle bu özel yüksek 
okulların vermiş olduğu diplomaların geçersiz
liğine mütedair bir dâvadır ve Anayasa Mah
kemesi bu dâvayı kabul etmiştir. 

Anayasa Mahkemesi (her ne kadar bu dâva
nın kabulü dolayısiyle 6&5 sayılı özel öğretim 
Kurumları Kanununun bâzı hükümlerini iptal 
etmişse de, yani özel yüksek okulların Anaya
saya aykırılığım prensibolarak kabul etmiş ise 
de; bu kabulün şümulü içerisinde, hiç şüphe et
memek lâzımdır ki bu okullardan verilmiş olan 
diplomaların geçerlliğinin iptaline mütedair 
bir kasıt, (hüküm ve lamaç da vardır. 

ISALtH AYGÜN (Amasya) — Olmaz, olmaz. 
(SİNASİ ÖZDENÖĞLU (Devamla) — Şimdi 

değerli arkadaşlarım, burada bu derece önemli 
bir konuyu şu veya bu istikamette yatırım 
mevzuu yapmıyacak kadar büyük meselenin 
içerisindeyiz. Bu çocuklar hepimizin çocukları, 
•hepimizin yakınları, (hepimizin evlâdı.. Yani, 
«Bu diplomaları geçerli saymıyalım», derken bu 
çocuklara kastımız yok; ama formül veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, siz bu diploma farkını 
ortadan kaldırmaya mecbursunuz. Bir başka 
anlamda 8 nci madde ile, Anayasanın reddettiği 
şeyi hukukan meşru hale getirmek istiyorsunuz. 
Çok takdir ettiğimiz değerli Bakan Orel'in de 
bilhassa dikkatlerini çekmek istiyorum. Mec
lis olarak, Hükümet olarak, Komisyon olarak 
vebal altındayız. Altımı çizerek ifade ediyorum; 
vebal altındayız. Lütfedin, buna bir formül bu
lalım. 

Bir diploma ikiliğini ortadan kaldırmaya 
mecbursunuz değerli arkadaşlarım. Bir tarafta 
belli programlara, belli uygulamalara göre ve
rilmiş Devlet diploması var; öbür tarafta, 
programlar aynı olmakla beraber uygulaması 
çok f arkh olan bir sistem sonucu 'verilmiş olan 
özel yüksek okullar diploması var... Bir tuta
bilir misiniz? Adalet, hakkaniyet, bize Türk 
Milletinin tevdi etmiş olduğu emanetin sorum
luluğu bunu gerektirir mi? 

Çok istirlham ©diyorum, tarafsız, âdil ola
lım. Parlâmentoların âdil olması prensibi her 
şeyim üstündedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir yandan 
Anayasa MaJhkemeSsi iptal ediyor, öbür taraf-
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tan biz ona meşruiyet vermek istiyoruz, öy
leyse lütfedin bu denkliği, bu denklemi, bu 
muadeleti kurarken birtakım esasları, birtakım 
şartlan yerine getirelim. 

Formül verilebilir. Denebilir ki: özel yük
sek okullardan mezun olan gençlerimiz belli 
kurslardan bir süre geçmek suretiyle bu kurs
lar sonunda bildiğimiz Devlet yüksek okulların
da belli bir imtihana tâbi tutulur. Böylece, 
onun özel yüksek okuldan almış olduğu diplo
ma Devletçe tasdik edilmiş olur ve bu ikilik 
bertaraf edilmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, bunu yapmadıkça, 
itimat buyurun ki, hangi haklan verirseniz ve
rin bu gençleri bir ezintinin içinde olmaktan 
kurtarmanıza imkân olmıyacaktır. Bu genç 
daima bir farklı diplama taşımanın ezikliğini 
çekecek ve yaşayacaktır. 

Şimdi bu derece ciddî bir meselede bu genç
lere iyilik mi yapılıyor zannediyorsunuz? Bu 
tarz bir düşünceyle, bu maddeyle kötülük yapı
lıyor. ISayın (Orel'in dikkatini de tekrar çeki
yorum. Bıı madde kabul edildiği takdirde bu 
gençler ömrünün sonuna kadar Devlet hizme
tinde, özel teşebbüste, nerede çalışırsa çalışsın, 
bir ezikliği taşıyacaktır. Kamuoyunun nazarın
da, özel yüksek okullardan mezun olan genç
lerimiz genellikle yetersiz, (belli müddette belli 
bir ücreti ödemek suretiyle diploma almış in
san olarak tescil ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, kamuoyunun kanaatini 
söylüyorum; benim kanaatim o değil. Aslında 
bunlar içinde hakikaten son derece iyi yetiş
miş, kabiliyetli gençlerimiz var. Müsabaka 
imtihanlarını kazananlar var. Ama kamuoyu
nun toplumun genel kanaatini de burada tes-
bit etmeye mecburuz. 

Bu itibarla, bu ikilikten, bu eşitsizlikten 
sadece bunlan 8 nci madde ile kurtarmak müm
kün değildir değerli arkadaşlarım. Arz ettiğim 
!gibi bu muadeleti, belli şekil ve şartlan yeri
ne getirmek suretiyle mutlaka sağlamaya mec
buruz. Devlet Üniversite veya yüksek okulun
dan verilmiş olan diplomanın muadili, (equıva-
lent)'ı haline getirmek için ne mümkünse yap
maya mecburuz. Demin arz ettim; bunun için 
pekâlâ kurs açılabilir, belli bir süre eğitim gös
terilebilir. Zaten, bildiğiniz üzere, Batıda İbir 
üniversiteden alınmış olan diploma, belli süre 

sonra onu yenilemek lüzumunu hissettirir de
ğerli arkadaşlarım. Batıda diplomalı insan belli 
süre sonra belli kurslara gitmek suretiyle o 
diplomasını yenilemek gibi bir zaruretle karşı 
karşıya kalır. 

Bunda bir mahzur ve zarar fbahis konusu 
değildir. Ancak ve ancak özel yüksek okul me
zunu gençlerimizin faydası vardır ve arz etti
ğim gibi ömür boyu içine girecekleri bir ezik
likten kurtulmuş olacaklardır. Musibet insan 
olarak yetişmelerini istiyorsanız ve toplumun 
bu gençler hakkında vermiş olduğu kanaati, 
tescil etmiş olduğu kanaati silmek istiyorsanız, 
lütfediniz, bu madde üzerinde dikkatle duru
nuz. Ve çok rica ediyorum, Komisyon bu dere
ce mühim bir maddeyi geri alsın ve burada be
lirecek temayüle ve bu esaslara göre yeniden 
tedvin etsin. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kemal 
Yılmaz, buyurunuz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —Komisyon konuşuyor efendim. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

8 nci madde üzerinde, kanunun temeline 
istinadeden mucip sebeplerden başlamak üzere, 
8 nci maddenin bu tasandan çıkarılmasına ka
dar fikirler ileri sürüldü. 

Muhterem arkadaşlanm, özel okullar açıl
ması, malûm, bir statüye tabi. Buraya müra
caat eden öğrenciler de, Statüleri Millî Eğitim 
Bakanlığınca kabul ledümiş ve muadeleti tes-
bit ve 'tescil edilmiş okul olduğu için müracaat 
etmektedirler. Millî Eğitim Bakanlığınca mü
saade edilmemiş bir özel yüksek okula müracaat 
bahis konusu olamaz. Binaenaleyh burada öğ
renci alarak müracaait eden çocuğun her hangi 
bir suiniyetini aramak bahis konusu değildir. 

Muhterem arkadaşlanm, özel okullar şudur, 
budur... itiraf etmemiz lâzım M, özel okullarda 
bugün üniversitelerimizden yüksek olan kısım 
da vardır; gerek teçhizatı bakımından, gerek 
lâboratuvan bakımından, gerekse öğretim üyesi 
bakımından... Ama ben demiyorum ki, hepsi 
bu seviyededir, iyisi de var kötüsü de var; bu-
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nu kaJbul etmemiz lâzım. Ama bunun içerisinde 
okuyan çocuğun ne kabahati var? 

iBir kanun 'tedvin etmişsiniz, demişisiniz ki, 
özel okullar şu kayıt ve şartlarda açılır. Mü
saade verilmiş, açılmış, talebe okumuş, mezun 
olmuş.. Bir gün 'geliyor Anayasa Mahkemesi di
yor ki, Anaya/saya aykırıdır. Diğer taraftan alı
yoruz ki, 50 - 60 bin çocuğumuz açıkta.. Buna 
bir çare bulacağız diyorsunuz; ama kalkıyor
sunuz, çare aramakta olduğumuz bu 50 - 60 
bin çocuğa; «Hayır, senin diploma muadeletini 
tanımam!» diyorsunuz. Arkadaşlarımın tekli
fine göre diploma muadeletini tanıyabilmemiz 
için, «ıSeni ayrıca bir eğitime veya kursa daha 
tabi tutacağım» diyorsunuz. 

Ne Ibiçim tedrisat sistemi olur sayın arka
daşlarım? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ama bu 
onun lehine... 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) 
Muhterem 'arkadaşlarım, ortada bir ©enaze 
var, bunun kalkması gerekir. Bu cenazenin 
kalkması için de 50 - 60 bin çjocuğun haklarını 
gelişigüzel, keyfi onuciip sebeplerle ortadan kal
dıramazsınız. Bu kanunun tedvininde bu ço
cukların kabahati var mıdır? Muayyen bir for
malite koymuşsunuz, ona giöre çıkmış, kabul 
edilmiş. .Gitmiş, yazılmış, okumuş, mezun ol
muş. 

Diğer taraftan da «dBunu Devlet bünyesi
ne alalım, Anayasaya aykırı olmuş» diyorsunuz. 
Bir formül getiriyor Hükümet. Bu formül ge
reğince de diyoruz ki, bunların diplomaları, na
sıl diğer yüksek okullarda muadelet esası kabul 
edilmişse, bu muadelete uysun, diyoruz. 

Binaenaleyh, buradaki 8 nci madde hakika
ten yerinde olan bir maddedir. Zira, bâzı ku
ruluşlar, büna'sisa odalar özel yüksek okullar
dan mezun olan talebelerin diplomasını ka
bul etmemekte, İnatta işveren müesseselere ka
dar yazı yazmak veya müracaat etmek suretiy
le bunlara iş verilmemesini istemektedirler. Bu 
bakımdan, tbu kadar tahsil görmüş olan kimse
nin hem bu kadar zamanını, hem diplomasının 
muadeletini tasvibeldeceksiniiz; diğer taraftan 
da aynı haklara sahilbolarak bir odaya müra
caat etltiği zaman, keyfi olarak «Hayır, ben »eni 
kabul ötmem!» diyecek. 

Hangi kanuna göre bunu kabul etmiyor diye 
araştırdık, mevzuatta böyle bir hüküm yok. 

Olmadığına göre, böyle müracaat edecek ve 
resmen, kanunla muadeleti tesbit ve tescil edil
miş olan her hangi bir diploma sahibine ret ce
vabı veren kişiye de gerekli cezayı vermek ge
rekir muhterem arkadaşlarım. 

Dün aynı kanun içerisinde, özel okul sa
hiplerinden devir teslim hususunda işi savsak-
lıyan veya devir teslimi geciktirene ceza veril
mesini kabul ettik. Sebep ne idi? Sebep: 50 - 60 
bin talebenin hak ve hukuku geride kalmasın, 
bu çocukların tahsili yarıda kalmasın, devir tes
lim yüzünden bu çocuklar okuyamaz bir duru
ma düşmesin diye kabul ettik. 

Diğer taraftan, aynı talebeyi mezun edecek
siniz ve fakat birkaç kişinin veya birkaç odanın 
keyfî hareketleri yüzünden bu çocuğu meslekten 
men edeceksiniz... Böyle şey olmaz kanaatinde
yiz. 

Bu bakımdan, Komisyonumuzun getirmiş ol
duğu 8 nci madde bu mucip sebeplerle getiril
miştir. Hükümetin M de aynıdır. Bilhassa ka
bulünü istirham ediyor, saygılar sunuyorum sa
yın arkadaşlar. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Orhan Dengiz, buyurun. 

SALİH YILDIZ (Van) — Ben daha evvel 
istemiştim. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
SALÎH YILDIZ (Van) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sizinki Grup adına gelmedi, sa
dece işaret ettiniz Sayın Yıldız. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, çok sayın arka
daşlarım; 

Bu madde üzerinde böyle bir münakşanm 
açılacağı hiçbir kimsenin aklına gelmemek ica-
bederdi. Nitekim Grupumuzun her hangi bir 
üyesinin aklına da bu madde üzerinde bir mü
nakaşa açılması gelmemiştir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yasak 
mı? 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Hayır efen
dim, müsaade buyurun. Lütfedin dinleyin... 

Dışarıda, böyle bir meselenin münakaşa edil
mekte olduğunu haber alınca koştum, geldim 
ve çok değerli arkadaşlarımı dinledim. 

Kanunun maddeleri burada noktasına virgü
lüne kadar münakaşa edilir. Bu, tabiîdir. Ama 
burada 40 bin 50 bin öğrencinin mukadderatiyle 
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ilgili, istikbaliyle ilgili bir mesele hakikaten çol: 
mühim Mr konu teşkil etmektedir ve grup adı
na söz almam bunun neticesidir, onu arz etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, özel okullar, 1961 
Anayasası kabul edildikten sonra buna uygun 
olarak 1963 veya 1964 yılında, tarihini tam ha-
tırhyamıyorum, o tarihlerde Koalisyon Hükü
meti tarafından tedvin edilmiş bir kanunla yü
rürlüğe girmiştir. Bu kanunun bir maddesin
de şöyle bir ifade vardı: özel okullar aşılırken, 
resmî okullar seviyesinde olmalıdır... Bu şart 
konmuş. Geçen yıllarda, özel yüksek okullar 
resmî yüksek okullar seviyesinde olmamıştır, 
diye münakaşalar açılmıştır. Hattâ Meclisçe 
araştırma da yapılmıştır. Neticede ):§ Anayasa 
Mahkemesine aksetmiş, Anayasa Mahkemesi d3 
bu kanunun muayyen maddelerini iptal etmiş
tir. Bu iptal edilen maddeler arasında öğren
cilerin diplomaları ile ilgili madde yoktur, O 
takdirde, yani diplomalar ilgili maddenin ip
tal edilen maddeler arasında bulunmaması ha
linde, Anayasa Mahkemesinin bu kanunun iptali 
ile ilgili raporunu vermiş olan raportörün rapo
runa istinaden burada ısrarla talepte bulun
mak ve kabul temayülünde bulunmak, kanaa
timce uygun değildir. 

Yani, Anayasa MaMçemesmm iptal kararına 
uygundur, şeklinde talep yapmak uygun olmaz, 
Çünkü, bir raportörün mütalâasından ibarettir, 
o kadar, iptal edilen maddelerle bunun alâkası 
yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, 'bu çocuklar, resmî okul
lara denk ve Millî Eğitim. Bakanlığınca her hali 
kabul edilmiş ve öğretime devam hakkı ve 
hukuku kendilerine verilmiş okullardan çıkan 
öğrencilerin diplomalarını haizdirler. Bu öğ
rencilerin diplomalarına, her hangi bir suretle, 
resmî okullardan alman diplomalara denk de
ğildir, demek katiyen doğru, değildir, hukuka 
ve öğrenime de aykırıdır. Şunun için aykırı
dır. 

Bu okulların öğretmenlerini Millî Eğitim Ba
kanlığı tâyin eder. İmtihanlarını Millî Eğitim 
Bakanlığının tasdik, ettiği komisyonlar yapar 
ve hu komisyonların içinde resmî üniversitele
rin, resmî yüksek okulların hocaları vardır. 
Hattâ bu okulların öğretmenlerinin belki yarı
dan fazlası resmî yüksek okulların ve üniver
sitelerin hocaları, profesörleridir. Hattâ bu özel 

yüksek 'okullardan mezun olacak öğrenciler bü
tün dört yılın derslerinden imtihan vererek dip
lomalarını almışlardır,, diğer üniversite ve yük
sek okullarda böyle bir imtihan şekli dahi mev
cut değildir. Bunun sebebi; bu öğrencilerin işte 
bu gibi töhmetler altında bulunmamalarını te
min maksadiyle, geçmiş Millî Eğitim Bakanları 
bunun üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. 

Bu çocuklara yazık olur. Bu çocuklara, «Sen 
İstanbul'un Maçka Teknik Okulundan mezun
sun, sen ise Ankara'nın filân özel teknik oku
lundan mezunsun, sen mutebersin, sen değilsin» 
diyemezsiniz muhterem arkadaşlarım. 

Bahçeye iki tane ağaç dikilmiştir; bu ağa
cın birisini resmî sektör sulamıştır, resmî ma
kam sulamıştır, diğerini de ev sahibi sulamıştır, 
resmiyetle alâkası olmıyan 'bir adam sulamıştır. 
îkisi de aynı memleketin suyunu vermiştir bu 
ağaçlara. Bu çoculdara aynı kafayı taşıyan öğ
retmenlerin aynı bilgileri verilmiştir. Aynı öğ
retmen iki öğrenciden birisine şu kabinenin 
içinde ders verecek, ona verdiği ders ve bilgi 
muteber addedilecek, profesör bu tarafa dönün
ce bu kabinedeki öğrenciye ders verecek, ona 
verdiği ders muteber addedilmiyeeek... Böyle 
şey olmaz arkadaşlar ve benim şahsan havsalam 
almadığı gibi grupumun da böyle bir şeyi hav
salası almamaktadır. Bu hakika'ten çok üzücü 
bir münakaşa olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1933 - 1934 yılla
rında Ankarada bir hukuk mektebi vardı. Bu
radan bugünkü çok değerli hukukçularımız çık
mıştır. Belki bu hukuk mektebinden çıkan hu
kukçularımız bu'gün Anayasa Mahkemesinin 
üyeleri bulunmaktadır, belki Hâkimler Kurulu, 
belki Yargıtay azaları olarak bulunmaktadır
lar. Bunların mezun oldukları okulun adı «hu
kuk mektebi» idi diye kendilerini hiçe sayabi
lir miyiz? Fakülte olduktan sonra bu okuldan 
başka tip adamlar mı çıkmaya başladı? Darül
fünun mezunları ile üniversite mezunlarını bir
birinden ayırabilir misiniz? îllâ resmî ve (husu
si damgasını vurmak suretiyle özel anlama leke 
sürmek doğru mudur sevgili arkadaşlarım, çok 
rica ediyorum. 

Burada kanunda bâzı değişiklikler yapıyo
ruz; Anayasa Mahkemesi bozmuş, ona göre de
ğişiklikler yapıyoruz; ama burada 40 000 çocu
ğu parya sınıfı haline getirebilir miyiz?.. Çok 
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rica ediyorum, benim buna katiyen aklım ermi
yor. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Mevzu bu 
mu? Ne alâkası var bunun .. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGÎZ 
(Devamla) — Evet, mevzu (budur beyefendi, 
'bunun sonu buna gider!.. 

Çok muhterem, arkadaşlarım, bu çocuklar 
yalnız babasının, anasının verdiği para il& oku
yan çocuklar da değillerdir. Bunların içinde 
gündüz çalışıp gece okuyan, dişinden tırnağın
dan artırarak okul taksidi vererek okuyan ço
cuklar vardır. Hayatını binbir meşakkat içinde 
kazanmak istiyen çocuklardır bunlar. Ekmeğini 
yemeyen, fakat okul taksidini veren çocuklar
dır, gayretli kişilerdir ve bunların içinden çok 
değerli kimseler çıkmıştır. Resmî okullarda 
okuyanların hepsi iyi midir? Bu münakaşa edi
lemez beyler!... 

Arkadaşlarım, 30 sene öğretmenlik yapmış 
bir kimse olarak arz ediyorum; bir çocuğu di
ğerinden ayıramazsınız. Gece okullarında okut
tuğum çocuklar, gündüz okullarında okuttu
ğum çocuklarlan daha kıymetli eleman olarak 
yetişmişlerdir. Hattâ bunlar belgeler almış, 
'Okullarından kovulmuş çocuklardı, bilâhara bu 
hak kendilerine verilince okumuşlar, bugün 
Devletin en yüksek nıevkilerinde en değerli hiz
metleri görmektedirler. 

öok rica ediyorum, çocuklara bu türlü im
kânsızlıklar getirecek bir yola sapılmasın ve 
komisyonun getirdiği metin, ki, Hükümetin ge
tirdiği metin de budur, aynen kabul edilsin. Bu
nu bilhassa istirham ediyorum ve hattâ şunu da 
söyliyebilirim : Eğer özel yüksek okullar bu 
kadar allerji yaratıyorsa, bu çocukların, bun
dan evvel özel yüksek okullardan mezun olmuş 
çocukların hepsinin diplomalarının, resmî yük
sek okul diplömalariyle değiştirilmelerini tek
lif ediyorum. Bu talebe karşı bu teklif yapılabi
lir. Eğer bundan mütevellit efkârı vjrmmryoâe 
veya iş yerlerinde bu çocukları ikinci plâna 
iter bir hava meydana gelirse, ki öyle zannedi
yorum gelecektir, bu türlü bir değiştirmeyi 
teklif etmek benim hakkını olmak lâzımgelir. 

Ben çocukları düşünerek konuşuyorum, baş
ka hiçbir düşüncenin sahibi değilim. Bu çocuk
ların bilgileri, resmî okullarda verilen bilgiler 
kadardır ve hattâ onlardan üstün olanları da 

mevcuttur, bunların birini diğerinden ayırmak 
mümkün değildir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir, saygıyla arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Salih Yıldız, buyurun efendim. 

M. G. P. ADINA SALİH YILDIZ (Van) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu madde üzerinde benden evvel konuşan 
sayın arkadaşımız söylenebilecek bütün hu
suslara işaret etmiş bulunuyor. Gerçekten bu 
madde üzerinde başka bir yöns itici konuş
maların yapmaması temenni edilirdi. Biz bu
gün bir meseleyi halletmekle karşı karşıya bu
lunuyoruz. ideal bir kanun nasıl olmalıdır; 
bunun müzakeresi içinde değiliz, ben böyle 
anlıyorum. Ortada son derece mühim bir prob
lem vardır; elli, altmış bin kişinin ve yüz-
binlerce ailenin mukadderatını, huzurunu, be
kasını ilgilendiren bir mesele vardır, buna hal 
çaresi arıyoruz. Hal böyle iken, de, tasarıda 
8 noi maddeden daha münasip bir formül bul
manın imkânsızlığına kaaniim. 

Binanenalyh, bu madde üzerinde bâzı mes
lekî gayretler dışında, objektif düşünmeye mec
buruz. Bir sayın arkadaşımız, Anayasa Mah
kemesinin kararına ters düşeriz, dediler. Bi
lâkis, Anayasa Mahkemesi kararı, beğensek 
de, beğenmesek de bağlayıcı bir karar olmakla 
beraber tasarının bu maddesine son derece 
hak verdirecek niteliktedir. Çünkü Anayasa 
Mahkemesi karan müktesep^ hakları mahfuz 
tutmuştur, bunu açıkça ifade ediyor. Bütün 
bu müktesep hakları mahfuz tuttuğuna göre, 
kararında bu kıstas ilcinde, bu esas içinde ve 
bu espriye uygun bir kanun hazırlanmasını 
emretmiştir. 

Hal böyle iken, bu madde Anayasa Mah
kemesi kararına ters düşer demek, tamamen 
Anayasa Mahkemesi kararını başka türlü anla
mak demektir. Değil ruhu ile, lâfziyle dahi1 

Anayasa Mahkemesi kararma ters düşecek bıir 
durum yoktur. 

Bir noktaya temas etmek istiyorum : Evet, 
özel okulların hakikaten iyi olan dalları da 
vardır, yetişme nitelikleri bakımından, ten
kide şayan tarafları da vardır. Ama, bu de
mek değildir ki, üniversitelerimizden mezun 
olanların hepsi kusursuz, özel yüksek okulla-
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rın derece derece üstünde yüksek kabiliyet
ler ihraz etmiş manasınadır. Size misal vere
yim : Yıkılan binalar ortada, en son Bingöl 
depremi... Her gün açılıp tekrar yenilenen 
yollar meydanda. Birçok tesislerin yapılıp ya
rın yanlış olmuş,, deyip değiştirildikleri mey
danda. Bunları yapan ve millî servetimize bü
yük ölçüde zarar veren vazifeliler her halde 
özel yüksek okul mezunları değildir. 

Binaenaleyh biz bu meseleye bir hal çaresi 
ararken objektif olmaya ve hiçbir kusur
ları olmıyan çocukları, bu meseleyi hallede
lim derken sonu gelmez bir çıkmazaın ve 
sahipsizliğin içine atmaya mezun değiliz. Mad
de son derecede yerindedir, kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Görüştüğümüz madde üzerinde 
altı sayın üye konuşmuştur. Aynı madde üze
rinde bir yeterlik önergesi gelmiştir, takdim 
ediyorum. 

iSayın Başkanlığa 
8 ncu madde üzerinde yeteri kadar konuşul

muştur. Yeterliğin oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

'Sakarya 
Yaşar Bir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu, 
aleyhinde. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Gerçekten, kanun tasarısının en önemli mad
desi üzerinde en hayati noktalar henüz açık
lığa kavuşmamıştır. Meselenin en küçük öl
çüde bir art niyetli tefsire tahammülü yok
tur. Onun için, açıklamadığını iddia etti
ğim ve meselenin ruhunu teşkil eden hususları 
ortaya koymak suretiyle kifayet önergesinin 
kabul edilmemesinin gerekçesini ifadeye çalı
şacağım. 

'Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Sayın 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bu kürsüden 
konuşurken dikkat ettim, «muadili okullar
dan mezun olanlara niye aynı haklar tanın
masın.» diye İsrarla (muadili) kelimesini kul
landılar. Halbuki, eğer birvkasıt değilse, çok 
entresan bir tesadüftür. Kanun metninde 
(benzeri) kelimesi kullanılmıştır. 

(Muadili) kelimesinin karşılığı (dengi) dir. 
Bu itibarla Sayın Komisyon Sözcüsünün Yüce 

Heyet huzurunda savunduğu esas ile kanun 
metnindaki esas arasında bir önemli fark 
vardır. Bu husus vuzuha kavuşmamıştır. 

İkincisi; benzeri okul hangisidir, naniği öl
çü ile tâyin edilecektir, nerededir benzeri 
okul? Çünkü bizzat Devletin resmî okulları 
arasmda dahi bâzı neticeleri itibariyle tanın
mış bâzı farklı haklar vardır. Hangi Dev
letin resmî okulunu benzeri okul kabul ede
ceksiniz? Bunun için eğitim norumu mu esas 
alınacaktır, bunun için kapasite mi esas alı

nacaktır? Burada kaydedilen isim 'benzerliği mi
dir, binanın şekli midir, etiket midir? Bu hu
sus açıklığa kavuşmamıştır. 

Asıl önemlisi değerli arkadaşlarım; bura
da özel yüksek okul öğrencilerinin mağdur 
edilmesi şöyle dursun, Anayasamızın 12 nci 
ma&desme tamamen aykırı olarak ÖZ3Î yük
sek okul öğrencileri lehine bir imtiyaz getiril
mektedir. 

TUFAN DOĞAN AVŞABGİL (kayseri) — 
imtiyaz değil, haklar meselesi. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, lütfen müda
hale etmeyin. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Dinlerseniz anlarsınız, imtiyazın nasıl oldu
ğunu. 

Kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
ilâve edilmiş bulunan ve Komisyon Sözcüsü
nün iddiasının hilâfına kanun tasarısında ol
mayıp da Komisyonda ilâve edilmiş bulunanı 
fıkraya göre, bir özel yüksek okul mensubu 
odaya kaydolmak için müracaat ettiği takdir
de bu talebi kanunsuz görülürse, müracaatçıya 
göre, odanın yetkili organı mensupları, para 
cezasına ve meslekten men cezasına mahkumi 
edileceklerdir. 

Şimdi, tasavvur buyurun arkadaşlarım; bir 
Türk genci resmî, Devletin resmî okulundan, 
mezun olmuştur, odaya müracaat edecektir. 
Bunun müracaatının da umumi hükümler için
de kabul edilmemesi mümkündür. Bunun müra
caatını da bir ters tefsir ile oda yetkilileri red-
dedebililir. O zaman yapılacak olan iş, umumi 
hükümler içerisinde... 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Onlar, ka
nunda yazılı. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Neyin ortaya çıkmadığını belirtmek için söylü-
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yorum, neyin açıklığa kavuşmadığını belirtmek 
için arz ediyorum, arkadaşlarım. Mesele, çok 
önemli olduğu için lütfen dikkat etmenizi istir
ham ediyorum. 

Bu resmî okul mezununun talebi reddedile
cektir ve mesele umumi hükümlere göre ya 
Danıştayda, ya normal mahkemelerde halledi
lecektir. Ama eğer özel okuldan mezun ise, onun 
talebi reddedildiği için, onun talebini reddeden 
odanın yönetim kurulu üyeleri bir taraftan pa
ra cezasına, bir taraftan da meslekten men ce
zasına çarptırılacaklardır. Ama resmî okullar
dan mezun olanların talepleri reddedildiği za
man böyle bir müeyyide yoktur. Bu, Anayasa
nın 12 nci maddesinde kesinlikle men edilmiş 
olan bir zümreye üstünlük tanımaktan başka 
bir şey değildir. 

Arkadaşlarım, açıklığa kavuşmamış bir şe
yin açıklığa kavuşması için daha açığını söyli-
yeyim: Zannediyorum ki, bilhassa Adalet 
Partisi Grupuna mensup değerli hukukçu ar
kadaşlarımın adalet duyguları büyük ölçüde 
bundan rencide olacaklardır. Bu madde üzerin
deki müzakerelerin devamı lehinde rey verme
leri gerekir. 

Lütfen dikkat buyurun arkadaşlar; «Mes
leklerinin icrası için bir odaya kaydedilmesi ka
nun icabı olanların müracaatları halinde, ka
nuni bir sebep olmaksızın bu isteği reddeden 
oda ilgili organlarına, başkan ve üyelerine 100 
liradan 1 000 liraya kadar para cezası hükmo-
lunur ve 15 günden 6 aya kadar da serbest sa
nat icrasından men cezası verilir.» 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — öyle bir husus 
kanuna aykırı olur, öyle olmaz. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Peki arkadaşlarım; oda yönetim kurulu üyesi 
bir vatandaş bu karara muhalif kaldı, ona da 
mı vereceksiniz bu cezayı? Adalet duygunuz 
buna müsait mi? Karar, 5 e 6 ekseriyetle alın
dı ve 5 üye, odaya kaydedilmesi lehinde oy kul
landı, 6 üye odaya kaydolması aleyhinde rey 
verdi. Şu maddeyi tekrar okuyalım... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — öyle bir husus 
yok. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bir kanun maddesini oku
yorum. İtirazlarınızdan anlıyorum ki, 8 nci 

madde ortaya koyduğum bir endişeye katılıyor
sunuz. Onun için müsaade ederseniz meseleyi 
açıklıyalım. Odaya kayıt için müracaat eden 
adamın durumu tetkik edilecek, lütfederseniz 
maddeyi aynen okuyayım. 

«Mesleklerinin icrası için bir odaya kayde
dilmesi kanun icabı olanların müracaatları ha
linde, kanuni bir sebep olmaksızın bu isteği 
reddeden...» 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Kanundan 
bahsediyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

Bunlar söylendi, Sayın Dengiz. 
«... bu isteği reddeden oda ilgili organları

na...» 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — «Organ» di. 

yor. 
OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 

«Organlarına» arkadaşlarım... Şimdi değerli ar
kadaşlarım... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, 
fırsat verin efendim. 

OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, lütfedin meseleyi açıklı
ğa kavuşturalım. Birbirimizi anlamaya çalışa
lım, önemli bir mesele. 

Organlarına ceza verilecek. Devam ediyo
rum; «... başkan ve üyelerine 100 liradan 1 000 
liraya kadar para cezası hükmolunur.» İtirazı
nız var mı? Burada karara muhalif kalan üye
ler ayrılmamıştır, muhterem arkadaşlarım. Bu
rada kırara muhalif kalmış olan üyeler de ceza 
görecek. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Kanundan 
bahsediliyor. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Tamam efendim. Kanuna aykırı olarak redde
der. Ben diyorum ki, «Oda yönetim kurulu üye
si olarak talep kanuna uygundur.» Oda yöne
tim kurulunun ekseriyeti ise «Bu talep kanu
na uygun değildir» diyor ve kanuna aykırı ola
rak reddediyor. Bunun sonunda adam Şûrayı 
Devletten karar almış. Bu kararla gelmiş. 
Bu kararı veren yönetim kurulunda bulundu
ğum için ve karara muhalif kaldığımdan, Ko
misyonda ilâve edilmiş bulunan şu hükme göre 
maalesef bu oda yönetim kurulu üyesi de bu 
cezai müeyyideye mâruz kalacaktır. Bu kadar 
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açık ve bu kadar haksız bir adaletsizliğe Yüce 
Meclis vasıta olamaz arkadaşlarım. 

Onun için izin verirseniz, bu yeterlik öner
gesini vermiş olan değerli arkadaşım önergesi
ni geri alsın. Birbirimizi anlamaya çalışalım ve 
bu madde üzerinde yapılmış bulunan noksan
ları ve hataları ıslah etmek imkânını bulalım. 
Memleketimizin ve yavrularımızın selâmeti için 
hayırlı bir neticeye varmaya yardımcı olmanı
zı istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini sı-
rasiyle arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden dolayı 

görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 8 nci 
maddesi olarak, Millî Eğitim Komisyonunca 
da kabul edilen Hükümet tasarısındaki metnin 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan özel yüksek okul öğ

rencilerinin öğrenimine devam edebilmeleri için 
açılacak resmî yüksek okullar kanun tasarısı
nın 8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Hasan Çetinkaya 

«Madde 8. — özel yüksek okullarca veril
miş diplomalar, 3498 sayılı Kanunda gösterilen 
esaslara göre, teşkil edilen bir komisyon ta
rafından programlan incelenir ve meslekini ic
ra için gerekli branş ruhsatını verir. 

Bu kanun gereğince açılan yüksek okullar 
tarafından verilecek diplomalar, mesleklerini 
icra ve sair haklar bakımından benzeri diğer 
resmî öğretim kurumlarının diplomaları ile ay
nı hak ve yetkileri sağlar.» 

Sayın Başkanlığa 
^Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin 2 nci paragrafında «'Mesleklerinin 

icrası için bir..» den sonra «odaya» kelimesin
den evvel ikisinin arasında «mesleki» kelimesi
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Saym( Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin 2 nci satırının sonundaki «benzeri» 
yerine «muadili» kelimesinin konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

. Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen maddeye aşağıdaki fıkranın ilâ

vesini rica ederim. 
Aydın 

M. Kemal Yılmaz 

«Halen ellerinde özel yüksek okul diploma
sı bulunanlar, arzu ettikleri takdirde, okul 
idarelerinin uygun görecekleri tamamlayıcı 
kurslara devamla eksikliklerini gidermek sure
tiyle diplomalarını resmî yüksek okul diploma
siyle değiştirebilirler.» 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasının kanundan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
öoşkun Karagözoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri 
aykırılık sırasına göre tekrar okutup oylarını
za ar zedeceğim. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzunoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi tasviplerinize arz ediyorum. (0. H. P. 
sıralarından «'Hükümet katılıyor mu?» sesleri) 

Efendim, tüzük gereğince böyle bir mecbu
riyet yoktur. Maddeler üzerinde değişiklik yap
maya yetkili olan komisyonun, değişiklik tek
lifleri üzerinde mütalâasını beyan etmesi kâfi
dir 
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Önergeyi tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş» 
tir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum.. 
(Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nm 

önergesi tekrar okundu.) 
IBAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya, 8 nci 

maddenin bu şekilde tedvinini istemektedir. 
Sayın Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-
VtT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerindeki Sayın 
Hasan Çetinkaya tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi arz ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'-

nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-

VİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katlımıyo-
ruz, efendim. 

İBAŞKAN — Son fıkranın metinden çıkarıl-
masiyle ilgili önergeyi kalbul edenler... KaJbul 
etmiyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'-

nun 1 nci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-

VİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Böyle bir 
teklife lüzum yoktur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesini kabul edenler... KaJbul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 

2 nci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-

VİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu'nun 
değişiklik önergesini kabul edenler... KaJbul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 

önergesi tekrar okundu) 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) - - Sayın 
Başkan, önergemi kısaca açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bir fıkra ilâvesinden ibarettir. Komisyon 

bu önergeye katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt OA-
VİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Katılmı
yoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

Sayın Yılmaz, buyurun. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın ar

kadaşlarım; sanırım ki, özel okullarda okuyan 
ve bugün içinde bulunduğumuz müşkül durum
dan zerrece sorumlu olmıyan çocuklarımızın 
ihtiyaçlarına cevap vermek için bütün arkadaş
larımız iyi niyetle tedbirler aramaktadırlar. 
Bu, benim teklifim de aynı paraleldedir. Anlat
maya çalışayım. 

Şimdi, özel okulların resmî okullarla muka
yesesini yapmak, bence burada hiçbir anlam 
taşımaz. Diyelim ki; Sayın Orhan Dengiz hak
lıdır ve özel okullar öğrencileri resmî okul öğ
rencilerinden daha da değerli, daha da ehliyet-
li yetişmişlerdir. Fakat, aslolan bu değil, aslo-
lan... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ye
tişenler vardır. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Hiç şüphesiz yetişenler var. Aslolan, kamuo
yunda teşekkül eden kanaattir. 

Şimdi, Sayın Senato Araştırma Komisyo
nu, bir sonuca varmıştır. Bu sonuç, özel okulla
rın aleyhinedir. Ayrıca, basında yıllardan beri 
bu konu tartışılmaktadır ve kamuoyunun da 
özel okullar aleyhine, oldukça aleyhine bir ka
naati vardır. Meslek teşekkülleri... (A. P. sıra
larından anlaşılmıyan müdahaleler) 

Dinlemeye çalışın arkadaşlar. 
Meslek teşekkülleri, özel okullar konusunda 

nasıl bir davranış içindedir malûm. 
Sayın A. P. iktidarı zamanında hazırlanan 

İkinci Beş Yıllık Plândaki hüküm de, özel okul
ları övücü nitelikte değildir. 

Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Elinde 
özel okul diploması olan bir çocuğumuz var. Bu 
genç, bir iş yerine başvurduğu zaman, bu 
«özel» kelimesi devamlı şekilde bu gencin kar
şısına, âdeta bir eksiklik işareti olarak çıkan-
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iacaktır, çıkarılabilir. Ehliyetine rağmen çıkarı
labilir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bursu kaldıra
lım, kabul edelim. 

MUİSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Bu da, çocukta bir nevi eziklik duygusu mey
dana getirecektir, bir komleks meydana getire
cektir. Eğer bu genç, kendisine güveniyorsa, 
kendisini işbaşında yetiştirme alışkanlığı ve ye
teneği varsa, meydan okuyorsa, bir bakıma; 
«beni imtihana alınız, istediğiniz resmî yüksek 
okulun imtihanlarını vermeye hazırım» derse, 
bunun eksikliklerini gidermek için, resmî okul
ların açacakları kurslara, derslere yazın, gece
leyin devam etmeye hazırsa, buna bu imkânı 
vermek lâzım. 

Arkadaşlarım derler ki; «buna lüzum yok 
efendim, imtihana girmesin, kursa devam etme
sin, otomotikman tanıyalım.» O zaman olmaz. 
Olmıyacağına göre, bence en geçerli yol, zaten 
mecbur kılmıyoruz muhterem arkadaşlar, gen
cin kendisine güveni vardır, «benim özel okul 
diplomam var ama, ben işbaşında kendi değeri. 
mi ispat ederim» demektedir. Hiçbir eziklik 
duygusuna kapılmıyor. Ama içlerinden bâzıları
na, arzu edenlere bu imkân açılmalı, resmî okul 
diploması alabilmesi için, okul idarelerinin ta
mamlayıcı kurslarına devam etmek, eksikliğini 
giderdiğini ispat etmek kayıt ve şartiyle resmî 
okul diploması almaya hak kazanabilirler. Ben
ce mâkul bir çözüm yolu olarak görünüyor, 
sanırım ki arkadaşlarımın isteklerine de uygun
dur. İltifat buyurun, kabul edin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

İBir önerge daha geldi, onu da okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan tasarının 8 nci maddesi

nin Anayasaya aykırı olup olmadığı bakımından 
Anayasa Komisyonuna gönderilmesine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım, bu 
önergeyi maddenin komisyona iadesi şeklinde 
anlamak zarureti vardır. Şöyle ki, eğer bir mad-
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de üzerinde Anayasaya aykırılık iddiası ileri 
sürülmüş ise, bu ait olduğu komisyona iade edi
lir ve genel kurul bunu kabul ettiği takdirde 
ait olduğu komisyon, Anayasaya aykırı olup ol
madığı konusunu tetkik için Anayasa Komis
yonundan mütalâa almak yoluna gider, genel 
kurulun verdiği nazarı mütalâaya almak kara
rının icabı olarak. 

Bu sebeple, bu önergeyi arz ettiğim şekilde... 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Söz 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — iSayın İKaragözoğlu, yani aksi 

bir mütalâada mısınız? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Aynı 

maksatla verdim. 

BAŞKAN — Eğer önergeniz üzerinde görüş
mek istiyorsanız, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Çünkü, önergeye iştirak edip etmediğini komis
yona soracağım, iştirak ediyorsa zaten konuş
manıza lüzum kalmıyor, etmiyorsa söz hakkınız 
doğacak. 

'Sayın komisyon, bu önergeye iştirak ediyor 
musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-
VİT OKTAYUZ (İçel) — Efendim, bu mevzu 
bizim komisyonumuzda uzun uzun konuşulmuş
tur. Hilâfına kanaat gelmiştir. O itibarla işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU {İzmir) _ Sa

yın Baışkan, muhterem arkadaşlarım; bir mesele 
çııkarrtnaktan çok, Yüce Meclisin huzuruna bir 
hukukî gerçeği olanca çıplaklığiyle tebit ettir
mek için bu önergeyi vermiş ve söz almış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir kimse odaya kaydolmak için müracaat 

ektiği zaman kendisimin, haklı olduğuna inanır. 
Bunun müracaatını reddeden oda da, kendisinin 
haklı olduğuna inanıl. Hukuk Fakültesini bitir
miş bulunan ibir genç, baroya müracaat etıtiği 
zaman - henüz hukuk fakültelerinin özel kısım
ları Türkiye'de, hukuk fakülteleri öğrencileri 
gerçek bir baıskı grupu olacak çoğunlukta oldu
ğu için açılamadığından bu misali veriyorum -
bunun talebi de kabul edilmiyebilir, baroya kay
dı yapıînuyaıbdlir. Baroya kaydı yapılmadığı za
man, bunu bekliyen normal yol, kanun yolu, 
umumi hükümler içerisinde mahkemelere müra-
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Bu, açıkça farklı bir haklan tanınmasıdır. 
Kaldı ki arkadaşlar, yine Anayasamızın hü-

kümlesr)ine göre - ki, biraz evvel bütün açıklığiyle 
izah ettim, 'zannediyorum ki arkadaşlarınım ada
let duygulan önemli ölçüde ibrandan rencide ol-
'muştur - 'bu. yapılan rnüracaaıtın kanuna uygun 
olduğunu ve odaya kaydedilmesi gerektiğini sa
vunan ve bu yolda reyini kullanmış bulunan 'bir 
oda yönetim kurulu üyesine veya başkanına 
hangi 'hakla, hangi adalet duygusu ile, hangi 
vicdanla, hangi düşünce ile tecziye yoluna g'de-
ceksiniz Bu mümıkün mü 'arkadaşlarını? 

O halde, izin verirseniz, üzerinde konuştuğu
muz madde sadece foasiit bir madde değildir. 
Sosyal problemleri cezai müeyyidelerle halkıbi-
leceğiımize kaani olursak, sonunda işte böylesine 
ters açmazlara karlar varabiliriz. 

Onun için değerli arkadaşlarım, anlaşılmak
tadır ki, bunların münakaşası yeniden yüksek 
ımalhkemelısr önünde yapılacaktır. Yüce Heyeti
nizi Anayasamızın açık ve kesin hükümleri mu
vacehesinde bir hataya düşmekten kuriaralbil-
nıek için üzerime düşen görevi yapmak istiyo
rum. 

Buzlada hir hususu... 

caat etmektir. Mahkemelere müracaat eder, mah
kemeye müracaat eden Hukuk Fakültesi mezu
nu geıa,çf kendisinin haklı olduğu kanaatindedir, 
onu kaibul eltmiyen Baro Yönetim Kurulu üyeleri 
ve balkanı, kendisinin haklı olduğu kanaatin
dedir. 

ıSonuçta mahkeme, bu gencin baroya kayde
dilmesi gerektiğine karar verir. Ama, hiçbir 
zaman ne Baro Başkanına, ne Baro Yönetim 
Kuruluna, para cezası veya meslekten men ce
zası verilmez. 

Aynı sekilide, değerli arkadaşlarını, İstanbul 
Teknik üniversitesinden mezun olmuş olan bir 
geı^ç, meselâ yüksek inşaat mühendisi ise, ilgili 
odasına müracaat eder, haklı olduğu kanaatin
dedir, bir kanuni seîbeple, kanundaki aranan 
şartlardan "birisinin olmadığı gerekçesiyle, oda 
yönetim kurulu, bunun talebini reddeder. So
numda... (A.P. sıralarından anlaışılmıyan gürül
tüler.) Çoktur bunun misali, baroda vardır, 
Etobiba Odasında vardır, mühendis odalarında 
vardır, çoktur bunun misali. 

IBu reddedilince normal hükümler içerisinde, 
umumi hükümler içerisinde gider hakkını arar. 
Ama, eğer hu genç özel yüksek okuldan mezun 
ise, onun talebi reddedilmişise aynı şekilde, mah
kemeden bir karar alacak olursa, o zaman onun 
taldbini reddetmiş olan yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri tecziye edilecektir. Bu, Türkiye'de 
diğerleri için yoktur. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Teklif edersi
niz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Orhan Dengiz; 
«teklif edersiniz» diyor. Ama, hugüne kadar 
Türk hukuk tatbikatında ve mevzuatında böyle 
bir müessese düşünülmemiştir. Çünkü, normal 
'hükümler yeterlidir Sayın Dengiz, genel hüküm
ler yeterlidir. Geniş tazminat dâvaları açabilir
siniz, suiistimal dâvaları açabilirsiniz, normal 
hükümler yeterlidir, normal hükümleri, siz res
mî özel okullar için yeterli kabul ediyorsunuz, 
Türkiye Cumhur iyetinin 50 ısenelik tarihinde ye
terli kabul etmişsiniz, şimdi geliyorsunuz özel 
okullar için, ayrıca bir farklı müeyyide getiri
yorsunuz. Okuyorum size Anayasamızın 12 nci 
maddesini. 

«Hiçbir kişiye, ailıeye, zümreye veya sınıfa 
süatîyaz tanınamaz.» 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tefekkür ede
riz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
İhtiyacım yok sizin tefekkürünüze. Ben vicdanî 
vazifemi yapıyorum. 

Burada bir ihususu belirtmek isterim. Sayın 
Denıgiz'in ifade elttikleri gibi, iptal edilen özel 
yüksek okullar Kanununun, (bu okullardan dip
loma alanların diplomalarının hukukî geçerliliğe 
dair olan hükmü iptal edilmemiştir, doğrudur. 
Peki arkadaşlar, bu hüküm iptal edilmemiştir 
de neden 'bu maddeyi getiriyorsunuz? O hüküm 
iptal edilmemiş, geçerli, devam etsin. Neden bu 
maddeyi getiriyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, 
Meselenin Anayasaya, adalet ölçülerine ay

kırı olduğu açıktır. Bu itibarla hiç olmazsa ko
nunun, bir Anayasa Komisyonunda müzakere 
edilerek, İçtüzüğümüzün âmir hükmü gereğince, 
önce Anayasa Komisyonunun kararının alınma
sının lûtfedilmesine karar verilmesini istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-
miysnler... önerge kabul edilmemiştir. 
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8 nci madde üzerinde görüşmeler bu suret-
lo bitmiş olduğundan, 8 nci maddeyi Heyeti 
Umumiyesiyle tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul eednler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 
Madde 9. — Bu kanun uyarınca açılacak 

yüksek okullar için, ilgili üniversite rektörü ve 
akademi başkanı veya Millî Eğitim Bakanının 
teklifi ile koordinasyon kurulunca gerekli ol
duğuna karar verilen taşınır veya taşınmaz 
mallan, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu hükümlerine bağlı olmaksızın, kiralamaya 
veya satmalmaya ve satınalma bedelini peşin 
olarak veya gelecek yıllara taşan sözleşmeler 
yaparak taksitle ödemeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

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

'Satınalma ve kiralamalar Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk G-enel Müdürünün başkanlığında, 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve imar ve iskân ba
kanlıklarından bu bakanlıklarca gösterilecek 
genel müdür seviyesinde birer temsilci ile, ilgi
li resmî öğretim kurumundan bir öğretim üyesi
nin katılmasiyle kurulacak komisyonca yapılır. 
Bu komisyonlar vasıf tesbiti ve diğer takdirî 
konularında bilirkişilerden yararlanabilirler. 

Komisyon üyelerine ve bilirkişilere verilecek 
ücretler bu maksatla konulacak ödenekten kar
şılanır. 

Komisyon üyelerine çalıştıkları her gün için 
(250) lira ücret verilir. 

Bu madde gereğince edinilen taşınır ve ta
şınmaz mallar, ilgili kurumlara, Maliye Bakan
lığınca bedelsiz olarak devrolunur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde şu ana 
kadar; Sayın Salih Aygün, Sayın Hilmi İşgü
zar, Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Baha Mü-
derrisoğlu, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Ke
mal Demirer söz almışlardır. 

Başka söz istiyen sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

İlk söz Sayın Salih Aygün'de, buyurun Sa
yın Aygün. 

8ALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; taşınır ve taşınmaz 
mallann kamulaştırılması konusu, Millî Eğitim 

Komisyonunda enine - boyuna müzakere edil
miş, ferdî mülkiyete konulan tahdit, kamu ya
rarı düşüncesi altında bu maddeyle tahdidedil-
nıiş olması komisyonumuzca da uygun görül
müştür. Ferdî mülkiyetler tahdidedilecekiir; ta
şınır, taşınmaz mallar için şu veya bu şekilde 
zaman kaybı, kiralama tamamen yetkili bakan
lıklara verilmiş bulunmaktadır. Bu hususa biz 
de itiraz etmedik. Çünkü, kamu yararı var. Fer
dî mülkiyet, kamu yararı yanında elbetteki, bi
zim görüşümüze göre de, hüküm ifade etmez. 

Ancak, burada bir nokta üzerinde Millî Eği
tim Komisyonu özellikle durmuş, yalnız taşınır 
ve taşınmaz mallann satınahnması ve kamulaş
tırılması konusunda mesuliyeti Maliye Bakanlı
ğına yüklomemeyi, onun hazırlamış olduğu bir 
rapor muvacehesinde, bu hususun Bakanlar Ku
rulundan geçmesini uygun bulmuştur. Bunda da 
ilgili bakanlığı her hangi bir zan altında bırak
mamak, doğrudan doğruya Hükümetin de ilgi
si altında bu işin tekemmül etmesinin uygun 
olacağı kanaati bizi bu sonuca vardırmıştı, ama 
görüyoruz ki, Plân Komisyonu burada Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiyi tekrar Maliye Bakan
lığına vermiştir. Bu hususa bir diyeceğimiz yok. 
Komisyon bunun böyle olmasını uygun görmüş 
mütalâa ediyoruz. 

Ancak, bizim üzerinde hassasiyetle durduğu
muz bir nokta var. Hem ferdî mülkiyeti âmme 
haklan mülâhazası ile tahdit edersiniz, hem de 
gerek taşınır, gerek taşınmaz malların satınalm-
masmı veya üzerinde irtifak hakla tesisini veya 
kiralanmasını gayrimuayyen bir müddete talik 
edersiniz... Bu mümkün değil. Anayasanın koy
muş olduğu esaslar muvacehesinde bu arkadaş
ları, bu müessese sahiplerini de korumak zorun
dasınız. 

Komisyonu teşkil ettiniz. Komisyon raporu
nu ne zaman hazırlıyacak? Ne zaman satmala-
caksınız bu mallan? Ne zaman kamulaştıracak-
smız?.. Çünkü bir müddetle mukayyet değil. Ea-
poru, canı istediği zaman mı verecek bu arka
daş?.. Benim görüşüme göre, bu maddede bizim 
için en büyük aksaklık budur. Eğer altı aylık 
müddeti Plân Komisyonu uygun bulmuyorsa 
bunu 1 seneĵ e çıkarmak suretiyle, maddenin ön
gördüğü işlemlerin muayyen bir tarihte sona 
ermesinde fayda var kanısındayız. 
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Bu yolda bir de takririmiz vardır; Millî Eği
tim Komisyonu metninin son fıkrasındaki altı 
aylık müddetin 1 yıl olarak eklenmesi hususun
da. Eğer bu fıkra eklenirse, ilgili makamlar yi
ne istediği gibi tasarrufta bulunabilecekler. Sa-
tmalacaklar, kamulaştıracaklar, intifa hakkı te
sis edecekler, ama 1 sene içerisinde bu mal sa
hiplerini de mutazarrır etmiyecekler. 1 sene içe
risinde kararlarını bunlara iletecekler ki, o mal 
sahibi de bunun üzerinde kendi hakkına ilişkin 
icabeden tasarruflarda bulunabilsin. 

Bu bakımdan bu maddenin sonuna, 1 yıllık 
müddeti kapsıyan bir fıkranın ilâve edilmesi 
hakkında önerge veriyorum. Buradaki görüşüm, 
arkadaşlarım şuna itimat etsinler, her hangi bir 
düşünce içinde değildir. Eğer önergeye iltifat 
buyurulursa her halde bir noksanlık giderilmiş 
olacaklar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. Buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayım Başkan, 

muih'terlem arkadaşlarımı.; 
Taşınır ve taşınmaz ımalların edinilmesi, da

ha doğrusu Devletin, özel yüksek okullarım res
mî okul haline intikalinden sonra ihtiyacıma 
cevap verecek niltelikte /bulunan taşınır ve ta
şınmaz malların edinilmesine mütedair odam 
9 mcu madde, taşıdığı mâma itübariyle de esa
sında Anayasamızın 38 nci maddesinin ruhu
ma uylgun olarak tedvin edilmiştir. Çünkü, 
Devleltin hangi hailende nasıl kamulaştırma ya
pacağı ve bu kamulaştırmaya konu teşkil edem 
gayrimenkullerin bedelinin peşim ödenmesi 
esas olmakla beraber, şayet Devletin imkân
ları buna müsait değilse taksit yolları ile öden
mesini de yine Anayasamız 38 nci maddesinde 
göstermiştir. 

Burada mıleisele bedellim ödenmJesi meselesidir, 
M bu da Anayasanın. 38 oıci maddesiyle temi-
maJt altıma alınmıştır. Yalnız, bu maddemin, ilk 
fıkrası ile, idaha ziyade floıunalitieye sebebiyet 
verecek şekilde (tedvin Edildiği kanaaltini taşı
yoruz. İlgili üniversite rektörü ve akademi 
başkanı veya Millî Eğitim Bakanı tarafından 
teklif be bulunulacak, sonra komisyon bunu im-
celilyedek. Zannederim 1933 tarihinde kabul 
edilen. 2490 sayılı Arıtırıma, Eksiltmıe Kamunu 
vardır M, bu kanun, tamamen modası geçmiş, 
bugünkü ihtiyaçlara öevap vermekten çok 

uzak, Maliyemin elimi kolumu bağlıyan, Devlet 
müesseselerimde ıçalDşmıyan bir kanundur. 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme Kamumu ile, 1050 sayılı 
Muhaselbei Umumiliye Kanununa bağlı olmaksı
zın, bunları istisna (tuitmak sureltiyle gerçekten 
bir pratiklik germiştir. Bu böyle olmakla 
beraber, bumun aksine diğer fıkralarında, bil
hassa satımalma ve kiralamada teşkil edilecek 
komisyonu arltıırmııak suretiyle, bu ilk sadeleş
tirmenin karşısında bir hüküm getirilmiştir. 

Muhteremi arkadaşlarım, 
Hepinizin ide (takdir edeceği üzerine, bilhas

sa tüzel kişiliği haiz olan bâzı geme! nıüdlür-
lükler, İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi ihti
yaçlarına ait gayrimenkullerin satınalımmasuı-
da, Mralamımasında bu formalitelerin ötesinde 
gayet fbasiilt ve pratik yol itatibik ederlerken, 
bir özel okulla ilgili konudaki taşınır veya ta
şınmaz malla? alınırken ıbaJkLyoruz büyük bir 
formalite içerisinde Maliye Bakanlığı MM Em
lâk Genel Müdürlüğünün başkanlığımda, Bayın
dırlık 'Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İmar' 
ve İskân Bakanlığı^ ilgili resmî öğretim kuru
mundan bir öğreltiim üyesi ve çeşitli kişileri içe
risinde toplayan ıbüyük bir komisyon kurtulu
yor. Biz bunu yerinde görmüyoruz. Bu, pra
tik değildir. Esasında millî eğitim politikası
nı takilbe'dem Millî Eğitim Bakanlığıdır ve rek
törlüktür. Bunların öngördüğü, teklif etltiği 
hususlar dairesinde doğrudan doğruya ilgili ba
kanlığım tesbit 'edilmiş hukuk açısı içinde bun
ları kamulaştırması gerekir. Bu kadar forma
liteye üüzum; yok. 

Kaldı ki, ben zamanımızı almamak için oku
muyorum, bu komisyon çalışmalarını yaparken, 
hepsi vazifeli, maaşlı kişiler olmasına rağmen 
bilirkişilerden istifade eder. Bilirkişilerden isti
fade ıdtltiğime göre, kendileri esasımda bilirkişi 
durumumda olarak buraya getirilmiştir; Ba
yındırlık Bakanlığı, İmar ve iskân Bakanlığı, 
Emlâk Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Ba
kanlığı ve o kamulaştırmayı teşkil edecek mü
essesenin içinde çalışan öğretim üyesi ve saire... 
Bunların hikmeti vücudu ne? Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü bunu istimlâk 
eder. İstimlâk için de bilirkişilerden istifade 
eder. Neden? Ya taşınır veya taşınmaz malların 
evsafım tesbit etmek, ya da değer fiyatını tes
bit etmek için. Zaten bugünkü teamül ve tat-
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bikat, hukuk anlayışı da bilirkişiye müracaat 
etmek, emsal göstermek suretiyle yapılacağına 
göre, niçin bu kadar, üyeden teşekkül eden bir 
komisyon kurulmasına lüzum hâsıl olmuştur? 
Biz bunu anlamıyoruz ve ayrıca bu pratik de 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sonra buradaki komisyon üyelerine çalıştık

ları her gün için 250 lira ödenir diye, gerek 
Hükümet teklifinde ve geerkse Millî Eğitim Ko
misyonunun metninde olmıyan bir hususu bu
raya getirmişiz. Bu doğru değildir, yerinde de 
değildir. Bunların her birisi genel müdür sevi
yesinde olması itibariyle, birinci derecede Dev
let memurudur. Harcırah Kanunu vardır. Bu 
âmme hizmeti yapılıyorsa, Harcırah Kanununun 
beher gün için kendilerine tanıdığı hakkı ver
mek yerinde olur. 250 lira gibi bir para bugün 
için çok, ama yarın için belki bir kıymet ifade 
etmiyebilir. O itibarla bu maddenin içinden bu 
250 liralık ücretin çıkarılıp, gelecek zamanın 
şartlarına uygun olarak takdiri, şeklinde bunun 
mütalâa edilmesi yerinde olur. Biz bu bakım
dan da bu maddenin son fıkrasını yerinde gör
müyoruz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkanım. 
Yalnız, Maliye Bakanlığının bu taşınır ve ta

şınmaz malların satmalınmasmda yetkili kılın
mış olması yerindedir. İlk fıkrası da yerinde
dir, fakat komisyonun kurulması, bunlara öde
necek ücretler ise yerinde olmıyan ve gerçek
lere uymıyan bir husustur. 

Arkadaşlarımızın dikkatine sunar, hepinize 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. Bu
yurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, 

özel yüksek okulların resmî okul haline 
intikâl ettirilmesine dair kanun tasarısının 
9 ncu maddesi üzerinde durmaktayız. 

Burada devredilen öğrenci var, onlardan 
alınacak para var. Bir kısım öğretim üyeleri 
üniversiteden veya diğer yerlerden mukaveleli 
olarak temin edilecek. En önemlisi ve Devlete 
yük tahmil edeni ise, taşınır ve taşınmaz mal
ların satınalınması, kiralanması, irtifak hakkı 

tesisi veya kamulaştırılmasıdır. Külfet tahmil 
edecektir. 

Acaba Devlet, bu özel okullar Kasımda açı
lacağına göre, bu milyonlarca lirayı bulup da 
nasıl bu menkul veya gayrimenkulleri kamulaş-
tıracak, kiraya tutacak veya satmalacak? Bu 
önemli bir meseledir. Biz burada özel okul öğ
rencilerini düşünürken Devletin de imkânlarını 
düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Devletin de daha az zararla bu işten çıkma
sı için ben şöyle bir teklifte bulundum: 

Bugün biz, Devlet olarak okul açmaya mec
buruz, fakat hiçbir zaman bugün 10 bin köyde 
ilkokul yokken, yol, elektrik, işmesuyu yokken 
yurt açmak mecburiyetinde değiliz. Biz, sırf öğ
rencilere yardım maksadı ile yurtlar açıyoruz. 
Bu bakımdan, Devlete ait., üniversitelere ait, 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Mü
dürlüğüne ait yurtlardan bu geçici özel okullar 
için hizmet binası olarak, ufak bir tadilâtla, 
faydalanmak imkânını aramak lâzımdır. 

Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesinin yurdu 
vardır, Hukuk Fakültesinin yurdu vardır, Ha
cettepe Üniversitesinin yurdu vardır, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin yurdu vardır. Aynı 
zamanda Atatürk Yetiştirme Yurdu var. Bun
lar Maliye Bakanlığına devredilir, Devlet de bu 
gayrimenkullere para ödemekten kurtulur. 

Bu, çok önemli bir meseledir. Köyün yolu, 
içmesuyu, elektriği, okulu için para bulmakta 
sıkıntı çekilirken, şimdi bütçenin de yarısı geç
tiğine göre, milyonlarca lirayı bulup da bunla
rı kiralamak güçtür. Bu yüksek özel okulları 
hizmet binasına kavuşturmak için yurtlardan 
faydalanabiliriz. Nevşehir gibi fakir bir vilâ
yet, öğrencilerini okutmak için senede otuzbin 
lira kira vererek yer tutmakta ve talebelerini 
okutmaktadır. Diğer vilâyetlerimiz de bu yola 
gidebilir. Bu bakımdan vermiş olduğum önerge 
elbette okunacaktır; çok önemli olan bu me
sele üzerinde Yüce Meclisin durmasını ve bir 
karar vermesini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN «— Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Görüşmekte bulunduğumuz kanun tasarısı
nın 9 ncu maddesi hakkında şahsi görüşlerimi 
arz edeceğim. 
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Bu maddede, açılacak okullara lüzumlu taşı
nır veya tışmmaz malların alınması 2400 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu dışında 
bırakılmıştır. Benden evvel konuşan arkadaşı
nım da dediği gibi, Devlet memuriyetinde vazife 
gören her arkadaş, her şahıs bu 2490 sayılı 
Kanunun bugün işe yaramadığını veya günün 
ihtiyaçlarını karşılamadığını bilir. Hakikaten 
artık bu kanunun değişmesi gerekir. 

Yine bu maddede, yapılacak satmalına ve 
saire işlemlerinin 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunu hükümlerine tâbi olmaması hükmü 
de vardır. Bu madde gereğince resmî okulun 
bağlı bulunduğu rektör, akademi başkanı veya 
Millî Eğitim Bakanının tesbiti ib, koordinasyon 
kurulunun karariyle bu mallar alınabilecek, ya 
da kiralanabilecektir. Burada mühim olan nok
talardan birisi, satmalman malın bedelinin pe
şin veya gelecek yıllara taşan ödemeler şeklin
de oluşu, taksitlendirilme'Si ve bu husus 'için 
Maliye Bakanlığına yetki verilişidir. Gelecek 
yıllara taşan taksitin ne olduğu, kaç senede cde-
neceğ'l bildirilmemiştir. Kanaatimce bunu sınır
landırmak ve bir müddet koymak gerekir. Ben 
bu husus için «üç seneyi aşmamak üzere» kay
dının konulması için maddeye bir ilâve isteğin
de bulundum. Tensip buyrulduğu takdirde bu 
hususa iltifat edilmesini arz ederim. 

Maddede, «Satmalına veya kiralama Maliye 
Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürünün baş
kanlığında Millî Eğitim,- Bayındırlık, imar 
ve iskân bakanlıklarından genel müdürler sevi
yesinde birer temsilci ve ilgili resmî öğretim 
kurulundan bir öğretim üyesinden müteş£k:k~İ 
komisyon tarafından yapılır.» denilmekte ve 
ayrıca bu komisyon üyelerine, bilirkişilere veri
lecek ödeneğin bütçeye veyahut da ilgili fona 
konacak paradan verilmesi ve komisyon üyele
rinin her birine de 250 lira gibi büyük bir ücret 
verilmesi öngörülmektedir. 

Vazife yapacak arkadaşlarımız Devletin res
mî memurlarıdır. Bu vazife de Devlet vazife
sidir. Belki bir kısım arkadaşlarım bu durum 
muvacehesinde hiç para ödenmemesi gibi bir 
düşüncede ve teklifte bulunabilirler. Kanaati
me gere, ne olursa olsun bu şahıslara ödenek 
vermek lâzımdır ama, 250 lira yine kanaatimce 
çok büyük paradır. Bunlara günde 150 lira 
verilmesi için de bir önerge vermiş bulunuyo-

ı rum. iltifat edilmesini rica eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu, bu
yurun. 

FAHEİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem 'arkadaşlarım, 

Evvelâ bir hususu ara edeceğim; birkaç cel
sedir dikkatimi çekiyor. Değerli hatipler önem
li konular üzerinde mütalâalarını serd ederler
ken Sayın Bakanın sık sık yerini terk etmek 
suretiyle salondan dışarıya çıktığı ve bunun ne
ticesinde tabiî olarak arkadaşlarımızın mütalâ
alarına cevap verememe durumunda kaldığı gö
rülmektedir. Bu sebeple kendilerinden rica 
ve istirham ederim; Umumi Heyete karşı daha 
dikkatli ve daha saygılı olurlarsa elbette fay
dalı neticeler istihsal edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 9 ncu maddede özel 
yüksek okul sahiplerine ait takınır ve taşınmaz 
malların kiralanması, satınalınması veya kamu-
laşkrlınıası gibi önemli bir hususta Maliye Ba
kanlığına geniş yetkiler verilmektedir. Maliye 
Bakanlığı natıııaMığı veya kiraladığı, kamulaş
tırdığı bu malları Millî Eğitim. Bakanlığına dev
redecektir. Eğitim hikmetlerinin hışla geliş
mekte olduğu bir zamanda taşınır ve taşınmaz 
mallara olan ihtiyaç derecesi bellidir. Bu se
beple 9 ncu madde üzerinde Millî Eğitim ±>a-
klanlığınm, ilgili üniversitelerin ve akademile
rin fevkalâde hassasiyet gösterecek, müessese
lerinin eğitim ve öğretim ihtiyacı bakımından 
bu mallardan istifade edileceklere mümkün 
mertebe sahip çıkmaları yerinde olur kanaatin
deyim. Aksi halde programlarla bilhassa taşın-

1 maz malları meydana getirmenin ne kadar güç 
I olduğu bellidir. Onun için 9 ncu maddenin tat

bikatında ilgili eğitim kuruluşları ve Millî Eği
tim Bakanlığı geniş çapta istifade etmelidir. 

Arkadaşlarımız bâzı önemli noktalara temas 
ettiler. Bunlardan önemli olanlara ben de mü
talâamı ilâve etmek istiyorum. 

Millî Eğitim Komisyonu metninde, taşınır 
ve taşınmaz malların kiralanması ve satınalın
ması ve gelecek yıllara taşan borçların öden
mesi için anlaşmalar yapılması hususunda son 
merci olarak Bakanlar Kuruluna yetki veril
mişti ve bu da, Sayın Millî Eğitim Bakanının 
teklifi üzerine hüküm altına alınmıştı. 

iKeza, yine Millî Eğitim Komisyonu metnin-
I de, illerde Defterdarlığın başkanlığında ilgili 
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kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle bu mesele 
halledilmesi gerekirken Plân Komisyonunda, 
satmalına ve kiralama işlerinin Millî Emlâk 
Genel Müdürlüğünün Başkanlığında ilgili ba
kanlıkların genel müdür seviyesindeki temsilci
lerinden müteşekkil bir komisyon görevlendiril
miştir. Fakat bu komisyona da ayrıca çalıştık
ları her gün için 250 lira gibi bir ücret teklif 
edilmiştir. 

Sayın îşjgüzar bu hususta mütalâasını beyan 
etmiştir, ben kendilerine iştirak ediyorum. Dev
let memuru olan kimselerin gene Devletle ilgili 
hizmetleri ifa ederken belediye sınırlan dışma 
çıkmaları halinde mevcut Harcırah Kanunu hü
kümlerine göre ödenek, yolluk ve zaruri mas
raflarına karşılık para almaları iktiza eder. Ta
savvur buyurunuz ki, kiralanacak, satınalma-
cak malların büyük bir kısmı İstanbul, İzmir, 
Ankara'dadır ve belki Adana giıbi büyük şehir
lerde de vardır, iyice bilemiyorum. 

Binaenaleyh, Devletin üst kademelerini iş
gal eden mesul kimselerin günlerce, haftalarca 
makamlarından ayrılarak İstanbul, İzmir'de bu 
malların alım - satımiyle meşgul olmaları, kendi 
asil hizmetlerini aksatması bakımından bir sakın
ca teşkil eder. Ve Harcırah Kanunu hükümleri 
dışına çıkılarak, ayrıca kendilerine beher gün 
için 250 şer lira gibi bir para Ödenmesi de pek 
uygun değildir kanaatindeyim. Hattâ 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun genel hükümle
riyle de bağdaşmaz. Bu bakımdan bu fıkranın 
buradan çıkarılması iktiza eder. 

Değerli arkadaşım Aygün, alım - satım işle
rinin, kiralama ve kamulaştırma işlerinin belli 
bir süre içinde bitirilmesinin şart olduğunu ile
ri sürmüştür. Teklif doğrudur ve yerindedir. 
Bu mesele günlerce sürüncemede bırakılamaz. 
Bir taraftan eğitim ve öğretimin aksamasına 
yol açar, bir taraftan mal sahibinin zarar gör
mesini intaceder. Bu bakımdan arkadaşımın, 
•bir fıkra eklenmesi suretiyle bu islerin belli bir 
süre içerisinde bitirilmesi hakkındaki teklifi ye
rindedir ve Yüksek Heyetiniz itibar gösterirse 
Sayın îsjgüzar'm ve gerekse Sayın Aygün'ün bu 
teklifleriyle mesele daha kemale gelmiş olur ka
naatindeyim. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Fahri Uğrasızoğlu'nun Millî Eğitim Bakanının 
salondan zaman zaman çıkmış olması sebebiyle 

bu kürsüden yaptığı beyan üzerine bir açıkla
mada bulunmak zaruretinde kaldım. 

Takdir edersiniz ki, bu görev, münhasıran 
Başkanlığa mevdu bir görevdir. İçtüzüğün 87 
nci maddesinin 2 nci fıkrası, bakanın bulunma
dığı hallerde ilgili Devlet Dairesinin yetkili ele
manlarından birisinin bu işle görevlendirilece
ğini açıkça ifade eder. Nitekim müzakerelerin 
tâ başından beri Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel tarafından verilmiş olan tezkereyi aynen 
okuyorum : 

«Görüşülmesine başlanmış ve devam etmek
te olan özel yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkında kanun tasarısının 
bundan sonraki müzakerelerinde, mazeretim do-
layısiyle bulunamadığım zamanlar, şahsımı tem-
silen Özel Yüksek Okullar Genel Müdürü Ya
vuz Konurlu'nun hazır bulunacağı hususunu 
arz ederim.» 

Bu sebeple biz, Sayın Bakanın bulunmadığı 
zamanlarda müzakerenin devamında bu teskere 
sebebiyle bir mahsur görmüyoruz. Genel Kuru
la arz ederim. 

Söz sırası Sayın Kemal Demirer'de, buyuran 
Sayın Domirer. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Ben de kanunun 9 ncu maddesinin bilhassa 
3 ncü paragrafı üzerinde duracağım. 

Kendime göre şöyle bir hesap yaptım; Ko
misyona seçilen yüksek dereceli bir Devlet me
muru, günde 250 lira üzerinden vazife gördü
ğü takdirde, ayda 7 750 lira para alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun 9 ncu mad
desinin 3 paragrafında, satmalına ve kiralama
ların Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Mü
dürü, Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar ve iskân 
bakanlıklarından Genel Müdür seviyesindeki ze
vattan kurulu bir Komisyon tarafından yürütü
leceği zikredilmektedir. Şimdi agağı - yukarı 
bir resmî eğretim kurumundan da bir üyeyi bu 
listeye dâhil ettiğimiz zaman beş tane arkadaş 
bu komisyonda vazife alacaktır. Bu zevat yük
sek kademeleri işgal ettiğine göre, vazife gör
düğü günlerde vazife mahallerini terk ederek bu 
komisyona dâhil olacak ve bir yerde çalışacak. 
Her hangi bir vatandaş Genel Müdürlük seviye
sinde bu makamlardan birine müracaat ettiği 
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zaman bir, iki, üç, dört, beş gün belki de bir 
ay bu zevatı vazifesi basında bulamıyacaktır 
ama, buna karşılık her bulunmadığı gün için de 
250 lira ücret alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca komisyon üye
leri diledikleri takdirde bilirkişileri tesbit ede
cek ve bunlara da ayrıca ücret ödenecek. Bu 
özel okullar yalnız Ankara'da olmadığına göre, 
İstanbul'a, İzmir'e, Eskişehir'e bu üyeler vazi
feli olarak gideceklerdir. 250 liranın dışında 
bir de gidiş ve dönüş için harcırah alacaklar
dır. Takdirlerinize arz ediyorum... 

Bir Devlet memuru vazife görmeden komis
yonda vazife gördüğü müddetçe maaşını ala
cak, 250 lira her gün için para alacak, gidiş ve 
dönüş için harcırah alacak. 

Muhterem arkadaşlar, bu fakir milletin pa
rası bu kadar çek değil. Eğer bu Genel Müdür 
seviyesindeki arkadaşlar Devlet memuru ise 
emeklerinin karşılığını maaş olarak alıyorlar. 
Pekâlâ Devletin vazifelendirdiği bir başka yer
de asli vazifelerini terk etmek suretiyle vazife 
görmelidirler. 

Hatıra şu geliyor : Acaba böyle olduğu tak
dirde, bu 250 lira ücret bu komisyon üyeleri
ne verilmediği takdirde bu işler aksar mı? Ak-
samaz, aksamaması lâzım... Eğer Devletin otori
tesi mevcutsa - ki mevcuttur - Devlet otoritesi 
bu yüksek kademedeki memurlara vazife gör-
dürebilmelidir. 

Ben daha ileri giderek bunun aksini de id
dia ediyorum; 250 lira ücret verildiği takdir
de hizmet aksar. Gayet tabiî aksar, günde 250 
lirayı fazladan alabilmek için bu iş istiyerek 
uzatılabilir. Uzatıldığı takdirde de hem Hazine 
zarar görür, hem de asli vazifeler aksamış olur. 

Bu bakımdan, bir arkadaşım bu konu ile il
gili bir önerge verdi, buna iltifat edilmesini rica 
ediyorum, ama bu komisyon üyelerinin dışında 
bilirkişilere 250 lira ücret verilsin. Çünkü bi
lirkişi serbest meslek erbabıdır, işini, ticaretha
nesini terkedip gelecektir, o gün para kazana-
mıyacaktır, bunun karşılığı olarak bir ücret al
malıdır. Ama vazifeli bir Devlet memurunun 
önüne gelen yerden; harcırahmış, ücretmiş, ma-
aşmış, üç dört çeşit para alması mantıkla kabili 
telif değildir. 

Takdir Yüce Heyetindir, önergeye iltifat 
edilmesini, 9 ncu maddeden, «Bu Komisyon üye

lerine çalıştıkları her gün için 250 lira ücret 
ödenmesi» kaydının çıkarılmasını ve bu ücret 
ödeme işinin yalnız memur olmıyan bilirkişile
re teşmil edilmesini talebediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Aytuğ, buyu
run. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz kanunun 9 ncu mad
desi, açılacak yüksek okullar için taşınır ve ta
şınmaz mallarının alınmasını ve bu malların 
alınmasındaki şekli düzenlemekte ve bunun için 
bir komisyon kurmaktadır. Kurulan koımisyon 
Millî Emlâk Genel Müdürünün başkanlığında 
Millî Eğitim temsilcisi, Bayındırlık temsilcisi, 
imar ve iskân temsilcisi ve öğretim üyesi tem
silcisi olmak üzere beş kişiden mürekkep "bir 
komisyondur. Bir de bu komisyonun dışında ay
rıca taşınmaz veya taşınır malın vasfının tes-
biti bakımından bilirkişi kanaatine de başvuru
labileceği belirtilmektedir. 

Açılacak yüksek okullar için, bu kanun uya
rınca ellerinde gerek menkul, gerekse ıgayrimen-
kulleri bulunan okulların alınmasında bu mad
denin getirdiği hüküm, kanaatimizce benden ev
vel konuşan arkadaşlarımızın da açıkça belirt 
tikleri gibi, bir sürü malî külfet getirmektedir. 
'Bir taraftan komisyon kuruluyor, bu komisyo
nun kuruluşundaki maksat; alınacak menkul 
ve gayrimenkullerin kıymetlerini, vasıflarını ve 
diğer takdire taallûk eden hususları tesbitten 
ibarettir. 

Bilirkişi, umumiyetle ihtisaslarına taallûk 
eden konularda rey ve mütalâalarına başvuru
lan kişilerdir. Bir bilirkişi herhangi bir özel 
okula gittiğinde, bu özel okulun evvelemirde bir 
binası vardır, eğer bina kendisine ait ise, bina 
kira değil ise evvelemirde bu gayrimenkulun 
takdiri lâzımdır. 

SŞlmdi, Millî Emlâk Genel Müdürünün - ki
min geleceğini bilmiyorum - durumu nedir, tah
sili nedir bilmiyoruz. Millî Eğitimden gelecek 
temsilcinin, bir gayrimenkul için takdire taal
lûk eden bir konuda gerek vasıf tesbiti ve ge
rekse taşınmazın diğer galip vasfı nazarı itiba
ra alınarak nasıl bir rey ve mütalâaya sahibola-
cağmı bilemiyorum. Bayındırlıktan gelecek üye
lerin belki gayrimenkul üzerinde ihtisası ola-
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bilir, keza imar ve iskândan gelecek olanların 
olabilir. Bir de öğretim üyesi olarak katılan bir 
kişi vardır ki, bu da gayrimenkule tallûk eden 
herhangi bdr konuda rey ve kanaatini izhar 
edecek, bildirecek ve mütalâa verecek durum
da değildir. 

İBöyle bir işte bulunacak bir kişi için bu işte 
bir kanaati olsun olmasın, bir rey veya mütalâa 
versin veya vermesin, bu kişiye bu kanunun 
ilgili maddesi kabul edildiği takdirde 250 lira 
para vereceğiz. E bu olmaz arkadaşlar, bu hak
sızlıktır, bu, fakir milletin bütçesinden gelişigü
zel para harcamak ve hovardalık etmek mâna
sına gelir. 

İBenim kanaatime göre, gene bir komisyon 
kurulsun, fakat bu kurulan komisyon üyelerine 
madde metnindeki gibi 250 lira verilmesin. Ko
misyona konulan arkadaşların hepsi Devlet me
murlarıdır. Devlet memurları, arkadaşların da 
açıkladıkları gibi, aslında Devlet tarafından 
kendilerine bir maaş verilen kişilerdir. Ankara'
dan çıktıkları takdirde, ki özel okullar Ankara'
da, istanbul'da, izmir'de, Eskişehir'de, Adana'-
da ve diğer vilâyetlerde bulunduğuna göre, 
mutlaka memuriyet mahallerini terkettikleri 
zaman kanunen bir harcıraha müstahak olacak
lardır. Bu, kendilerinin en tabiî baklandır. Bu 
itibarla bunlara verilecek 290 liranın madde 
metninden çıkarılmasını rica ediyorum. Taşın
mazın, yani gayrimenkulun veya okulda bulu
nan diğer araç ve gereçlerin galip vasıfları na
zarı itibara alınarak rey ve mütalâalarına baş
vurulacak zamanlarda ayrıca bilirkişiye başvur
sunlar. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Satmal

ına ve kiralamalar, vasıf tesbiti ve diğer tak
diri hususlardaki konularda «bilirkişilerden ya
rarlanabilirler» kaydını getirmektedir, mad
de metninde bu husus var. Binaenaleyh, bahsi 
geçen komisyon, çalışmasına taallûk ettiği sü
rece 250 lira gibi bir ücret alacağı yerde, 
yalnız bilirkişiye taallûk eden konularda 
bilirkişileri seçebilecek, yine bilirkişilerle bir
likte hu göreve devam edeceklerdir. 

Bunun şu faydası var arkadaşlar ; Komis
yonu ne kadar şümullü, ne kadar geniş tutar
sak elbetteki fayda vardır. Bir özel okula 
gidildiği zaman, mesela bir dişçilik okuluna 

gidildiği zaman burada okulun tedrisatını 
gerektiren 'birtakım araç ve gereçler vardır. 
Komisyonda bulunan üyelerden hiçbirisi bun
lardan anlamıyacaktır, anlamadığına göre 
hu dişçiliğe taallûk eden aletlerin değeri
ni, kıymetlerini, kullanma payları çıktıktan 
sonraki durumlarını, bugünkü fatura bedeli 
üzerinden mi, yahut da kıymeti üzerinden mi 
alınacağı hususlarını ancak bir bilirkişiye 
takdir ettirmekle, değerlendirileceklerdir. 

Binaenaleyh, tekrar ediyorum, ve rica edi
yorum bu komisyon üyelerine 250 lira gibi bir 
hedel verilmesin, hu para bilirkişelere veril
sin ve böylece hem kiralama ve hem de satm
alına hususu bilirkişiler marifetiyle yapıl
sın. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın yedi 
üye konuşmuştur. Bu arada bir yeterlik gel
miştir, okutuyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Aley
hinde. 

(Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Bu madde üzerinde 

müzakerelerin kifiyetini arz ve teklif ederim. 
Amasya 

ISaliih Ayigüm 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Kodaman-
oğlu, buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, bundan sonra içtüzük hükümlerine 
göre her madde üzerinde bir lehte,, bir aleyh
te olmak üzere Söz vermenizi diliyorum. Çün
kü, bâzı ahvalde sürekli aleyhte olanlar konu
şuyor, lehte olanlara sıra gelmeden yeterlik 
önergesi veriliyor, Meclisimiz, tenevvür ede
meden oy kullanmak mecburiyetinde kalıyor. 
istirhamım, bundan osnraki maddeden itiba
ren içtüzük gereğince bir lehte, bir aleyhte 
olmak üzere söz vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, böyle bir 
usul takibetmemize imkân yoktur. İçtüzük, 
•bunu, ancak kanunların müzakeresinin hita
mında tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 
bir lehte, bir aleyhte olmak üzere söz ve
rilmesini emreder. Bunun dışında bir usul 
yoktur. 

Buyurun önergenin aleyhinde görüşün. 
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NURİ EODAMANOĞLU (Niğde) — Aley
hinde arz edeceğim, içtüzüğün ilgili maddesini 
de bulup -fiizs okuyacağım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Aziz 

arkadaşlarım,, gerçekten çok çabuk çıkmasını 
istediğimiz bir kanunun müzakeresini yapmak
tayız. Müzakerelerin uzamaması dileği, hepimi
zin müşterek dileğimizdir. Fakat bir müza
kerede, komisyonlarda birçok arkadaşımızın 
gayret ve himmetiyle, günlerce müzakeresiyle 
meydana getirilen metnin savunulması yapıl
maksızın, sadece burada aleyhinde mütalâa ve
ren arkadaşlarımızın düşüncesine bakarak mü
zakerelere «yeterli» dersek, komisyonun mesaisi 
değerlenmiş olmaz arkadaşlarım. 

Şimdi bir - iki küçük örnek ile, neden ko
misyon metninin doğru olduğunu söylersem, mü
zakerelerin yetmediği kolayca belli olacaktır. 
Arkadaşlarımın çoğunluğu; «Bunlar Devlet me
murudur, belediye hududu dışına çıkarsa har
cırah alır, harcırahını alsın bu işi görsün, 250 
lira neden veriliyor» diyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, 
Genel müdür seviyesinde 3 - 4 arkadaş İstan

bul'a gidecek, âlet edavatiyle, masa ve sandal
yesiyle ve değeri 20 milyon mu, 30 milyon mu 
olduğu tartışılacak bir binanın gerçek değeri
ni tesbit etmek amaciyle çalışacak. 

Şimdi birinci derece Devlet memurunun bu
gün kaç lira harcırah aldığını soralım; en yük
seği 75 lira alır. Bugün bu seviyede bir me
murun kalacağı bir otel kaç liradır, doğru dü
rüst yemek yenecek bir lokantada kaç lira bir 
öyüne verecektir, hesabediniz. Ne yapacak bu 
zat? Hem Devletin 200 ilâ 300 milyon liralık 
istimlâkini yapmaya vazifelendireceksiniz, hem 
de bu memur aldığı maaştan üstelik her gün 
harcırahına ekleme yaparak bu vazifeyi göre
cek. Ne yapar bu zat?... Bunu mümkün olduğu 
kadar kısa sürede bitirmeye çalışır, biran evvel 
yerine dönmeye çalışır, dolayısiyle «zaten bilir
kişiden de istifadeye imkânım var» diyerek bu 
işleri bilirkişiye tüm havale eder, bilirkişi ise 
kanun önünde kanaatinden ötürü nadiren suiis
timal yaptığı ispat edilebilecek kadar sorumsuz 
kişilerdir, onların raporlariyle Devletin 10 mil
yon liraya satmalabileceği bir binayı Devlet
te 15 milyon liraya male deriz. Siz memurdan 

250 liradan, demin konuşan arkadaşımın hesap
lan doğru bile olsa, « 7 500 lirayı kısalım» der
ken, Devlete bina başına 5 - 6 milyon lira zarar 
verirsiniz. 

Bunlar aziz arkadaşlarını, Plân Komisyonun
da çok konuşuldu, izin verin bir kere de bu 
metninin müdafaasını biz yapalım. Müdafaası
nı şimdi bütün detaylariyle yapamıyorum, çün
kü «yeterlikten istifade edip fikir söylüyorsun» 
dersiniz ve bu hakikaten suiistimal edilmiş bir 
yol da olduğu için kendimin de bu yakışıksız 
âdetin içinde olmak istemiyorum. 

Uzatmıyacağım, başka sebepler söyliyemiye-
ceğim, ama bir tanesini size örnek olarak ver
dim. Meselâ müddet konulursa ne gibi mahzur
lar çıkar Devleti, maliyeyi mahkemeler önünde 
perişan ederiz arkadaşlarım. Bunlar konuşuldu. 
Sebeplerini arz edelim. 

Şimdi oy vermenizi kolaylaştırmak için 
Sayın Başkandan şunu sormak istiyorum, kaç 
arkadaşımız kaldı acaba öğrenebilir miyim efen
dim? 

BAŞKAN — iki arkadaş vardır. 
NURİ KODA&IANOĞLU (Devamla) — iki 

arkadaşımız vardır. Birisi bendenizim. Lûtfedi-
nis metnin savunmasını yapalım, ikna edemez
sek iradeniz başımızın üzerindedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz komisyon adına bir mâruzâtta 
bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Burada olmaz Sayın Okyayuz. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Şimdi sayın arkadaşlarım, bir hususu Genel 

Kurula arz etmeyi görev sayarım. Sayın Koda-
manoğlu arkadaşımız, her madde üzerinde bir 
lehte, bir a ^ h t e sayın üyenin konuşması ge
rektiğini ve bu şekilde işlem yapılmasını tale-
bettiler. Arzulan, takrir olmadığı .müddetçe, bir 
teklif bulunmadığı müddetçe ve bir teklif bu
lunsa dahi bu teklifin Genel Kurulca kabul 
edilmesinden sonra ancak tatbik edilecek bir 
usuldür. Nitekim, maddenin aynen buraya 
aidolan kısmını arz edeyim; «Heyet isterse mü
zakere olunan meselelerin lehinde ve aleyhinde, 
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hakkında münavebe ile söz söylemek takarrür 
eder.» 

Benim arz ettiğim husus, Başkanlığın re'sen 
yapabileceği konuda 110 ncu maddedir: «Layiha 
ve teklifin maddeleri üzerinde müzakere bit
tikten sonra Heyeti Umumiyesi hakkında lehte 
•yo aleyhte söz söylemek is Giyenlerden yalnız 
birer mebusa ruhsat verilir.» 

Sayın Genel Kurula arz ederim. 

NURİ KODAMÂNOĞLU (Niğde) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yazılı önerge 
istiyorsanız hemen yazmak üzereyim. 

BAŞKAN — Benim bir arzum yoktur efen
dim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, böyle bir teklif için teklifin ya
zılı olup olmadığını arz etmek için söyledim. 
Şifahen de teklifte bulunmak mümkündür. Em
sali vardır, ama yazılı emrediyorsanız hemen 
yazarım. Bundan sonraki müzakerelerde bir 
lehte, bir aleyhte söz vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, kısaca iki 
satır yazabilirseniz mesele halloîabilir. Benim 
söyliyebileeeğim bu kadar efendim. 

Şimdi bu madde üzerinde on aded önerge 
vardır. Sırası ile arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

9 un, 19 ncu sayfanın son satırından bir evvel
ki satırda, «satmalma bedelini peşin olarak ve
ya âzami üç yılda ödiyecek şekilde gelecek yıl
lara taşan sözleşmeler yaparak taksitle ödeme-
ya Maliye Bakanlığı yetkilidir» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin sonundaki «Ko

misyon üyelerine çalıştıkları her gün için 250 
lira ücret verilir» cümlesinin maddeden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

Sayın Başkanlığa 
özel okullar kanun tasarısının 9 ncu madde

sinin son fıkrasındaki komisyon üyelerine veri

lecek 250 liranın 100 liraya indirilmesini arz ve 
teklif eedrim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tek
lifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin «komisyon üye

lerine her gün için 250 lira ücret verilir» iba
resinin, «komisyon üyeleri Harcırah Kanunu 
hükümlerine gör© ücret alır» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. . 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özsl yüksek okul öğrencilerinin devam ede

bilmeleri için açılacak resmî yüksek okullar 
hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu maddesinin 
«Komisyon üyelerine ödenecek ücretle ilgili kıs
mın. aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim.» 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

«Komisyon üyelerine çalıştıkları her gün 
için Devlet Memurları Harcırah Kanunu gere
ğince ücret verilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
özel yüksek okullar kanun tasarısının 

9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası başındaki «ko
misyon üyelerine ve» deyimi ile, 

Komisyon üyelerine verilecek ücretlerle il
gili beşinci fıkranın metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif eedrim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan özel yüksek okullar ka

nun tasarısının 9 ncu maddesinin 21 nci sayfa
sındaki beşinci satırın bitiminden itibaren aşa
ğıdaki metnin ilâvesini öneririm. 

Saygılarımla. 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 
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İlâve metin : «Ve yüksek okulun bulunduğu 
şehirdeki belediye fen işleri müdürü ile Türki
ye Mimar - Mühendis Odalarından bir temsil
cinin, katılmasiyle kurulacak komisyonca yapı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
özel okullar kanun tasarısının madde 9 a 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Son fıkra olarak: 

«Madde 9. — Devlete, üniversiteye veya 
yüksek Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğü
ne bağlı yurtlar, özel okullar için hizmet bina
sı olarak tahsis edilir. Kâfi gelmediği takdirde 
yukardaki fıkra hükmü tatbik edilir.» 

Meclis Başkanlığına 
9 ncu madde sonuna, «Birinci fıkrada söz 

konusu, edilen «taşınır ve taşınmaz mallara ait 
kiralama ve satınalma işlemleri en geç bir yıl 
içinde bitirilir» fıkrasının eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — önergeleri sırası ile okutuyo
rum ve işleme koyuyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın komisyon, Sayın Okya-
yuz Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
9 ncu maddenin 19 ncu sayfanın son satırın
dan bir evvelki satırda «satınalma bedelini pe
şin. olarak veya âzami üç yılda ödeyecek şekil
de gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak 
taksitle ödemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir» 
şeklinde düzeltilmesi teklifi var. Buna katılıyor 
musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKtLl CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. Çünkü 
satınalma iradi bir yoldur. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon katılmıyor, önergeyi tasviplerini

ze sunuyorum. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bir 

soru sorabilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bir 

müddet belirtmeleri lâzımdır. Kaç senede öde
necektir? Gelecek senelere aşan müddetin ne 
olduğunu, üç sene mi, beş sene mi olduğunu be
lirtmelidirler. 

BAŞKAN — Efendim ifade aynen şöyle: 
«Peşin olarak veya gelecek yıllara taşan sözleş
meler» diyor. Yani, teklif bir müddeti içine al
mıyor. Müddeti içine almadığına göre, müddet 
de bahis konusu olamaz. 

önergeyi tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU B A Ş K Â N V E K İ L İ OA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, bu 250 
lira bürüt paradır. Harcırah Kanunumuza göre 
24 lira ile bir umum müdürü milyonların sarf 
edildiği veya hesabı milyonları bulan bir hiz
mete göndermek mümkün değildir. Bu itibarla, 
arkadaşlarımız lütfetsinler, komisyon olarak 
asla iştirak etmemiz mümkün olmıyan bu isti
kamette tekliflerde bulunmasınlar. Katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

En aykırı teklif olmasına rağmen yeni gel
diği için, bu arada diğerlerine tekaddümen iş
leme koymak zaruretinde kaldığımız bir önerge 
var, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
9 ncu maddenin Hükümet tasarısındaki me

tin olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
Çorum 

Kemal Demirer 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu

sunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKÂNVEKİLİ CA-

VÎT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkanım bu 
teklif, arkadaşlarımızın mütaaddit defalar ver
dikleri ve istedikleri tatbikatın tamamen aykı
rısı oluyor. Eğer arkadaşlarımızın teklifleri ka
bul edilmek gibi bir hava hâsıl olacaksa, biz 
Komisyon olarak, evleviyetle buna iştirak ede
riz. Ama bunda Hükümetin zararı olduğu ka-
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naatindeyiz. Şundan ki, Maliye, milyonlara va
ran alınacak malların kıymeti üzerinden yanlış
lıklar yapabilir. Bu sebeple, Maliye bundan 
büyük ölçüde zarara düşebilir. Ama, diğer 
hükümler kabul edilmiyecekse, 24 lira ile bir 
memuru gönderip işkence yapmak gibi bir yo
lun, tatbikatta asla muvaffak olmıyacağma ina
nıyoruz ve evleviyetle bunu kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Şiimdi Sayın Okyayuz, şöyle 
bir durum 'hâsıl oldu; diğer takrirler kabul edi
lecekse kabul ediyoruz, edilmiyecekse etnı'iyoruz 
gibi şartlı bir kabul oluyor. KesinF.de «evet» 
veya «hayır» anlamında, katılıyoruz veya katıl
mıyoruz şeklinde bir beyanda bulunamaz mısı
nız? Veyahut takdiri genel kurula bırakırsı
nız. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz, Genel 
Kurula bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Genel 

Kurula bırakıyorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, apaçık söylüyor, ka

tılmıyoruz diyor. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — En so

nunda «Genel Kurula bırakıyoruz» dediler. 
BAŞKAN — Sayın Okyayuz katılmıyor mu

sunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYÜZ (içel) — Katılmıyoruz. Genel 
Kurula bırakıyoruz. («Öyle şey olmaz» ses
leri) 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş
kanım, Komisyon Başkanı bizzat buraya gelerek 
bu teklifi kendisi telkin etti, şimdi vaz geçti. 
Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ben ka

bul ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Yenisini yazarsanız muameleye 

koyarız. 
Daha sonraki önergeye geçiyoruz. 
(Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Aynı mahiyette bir teklif daha 

vardır. 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi 

tekrar okundu.) 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, en aykırı teklifi arz edeceğimi ifade et

tim. Bu önergeler benim önergemden sonra 
okunsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, hiç görül
müş mü, nasıl bekliyeyim, ya vermezseniz? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Veriyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Komüsyon her iki önerge 
hakkındaki fikriniz nedir? Katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-
VİT OKYAYÜZ (içel) — Tekrar eder misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen siz de diükCcat buyurun. 
Deminden beri hep etrafınızla görüşüyorsunuz. 

«250 lira ücret verilir» ibaresi yerine «Har
cırah Kanunu hükümlerine göre ücret verilir» 
deniliyor. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYÜZ (İçel) — Sayın Başkanım, za
ten Harcırah Kanunumuzda bu hüküm mevcut
tur. Ayrıca böyle bir hüküm sevk etmeye ihti
yaç yoktur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Nebil 
Oktay ve Sayın Hilmi işgüzar'ın önergelerini 
tasviplerinize arz ©diyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

En aykırı teklif olarak yeni gelen Hükümet 
metninin kabulüne dai'r önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin Hükümet metni şeklinde ka

bulünü arz ve teklif ederim. 
Fahri Uğrasızoğlu 

Uşak 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-

VİT OKYAYÜZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet teklifinin kabulünü istiyen teklife 

Komisyon katılmamaktadır. Önergeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeye geçiyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

özel Yüksek Okullar kanun tasarısının 9 ncu 
maddesinin 4 ncü fııkrası başındaki «Komisyon 
üyeliklerine ve? deyimi ile, Komisyon üyelerine 
verilecek ücretlerle ilgili 5 nci fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Fahri: Uğrasızoğlu 
Uşak 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — O teklif red
dedildi. Beyefendi. 
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SİNASİ ÖZDEN03LU (Ankara) — Daha 
evvel aynı mahiyette -"bir önerge reddedildi, iş
lem yapıldı efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, işlem gördüğü 
için, muameleye koymuyorum. 

Sayın Çotinkayamm d3ğ3fcirge önergesini 
tekrar takdim ediyorum. 

(Erzincan Milletvekili Hasan öetinkaya'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BÂŞKANVEEİLİ CA-

VîT OKYÂYö'I 
bedorse biMrldşi 
TUZ. 

(içel) — Esasen oradan ica-
ılacağız. O hükme katılmıyo-

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Çetinkaya. 

HASAN ÇETİHSAYA (Erzincan) — Sayın 
Başkan, z?~ym milletvekilleri, sabrınızı tajirma-
mak içlin çek kısa konulacağım. 

Maddeyi yerlinde görüyorum. Ancak, bili
yorsunuz, bu takınmaz malların projeleri, yapıl
dığı tarihteki bedeli, projenin tescili', vize edil
mesi, belediye vo Mimar ve Mühendis Odaları 
tarafından yapılmaktadır. Konuya en yakından 
bilenler bu kurumlarda çalışan elemanlardır. 
Binaenaleyh, odalardan ve belediyelerden bi
rer üyenin katılması, tasarıdaki ko,n:uyonda be
lirtilen Devlet yönetiminden katılacak üyelere 
yardımcı olacaktır. 

Esasen benden evvel konuşan arkadaşlardan 
birisi «Devamlı birlkkişklen istifade edecek
tir.» diye söyledi. Benim getirdiğim önerge ile 
de, devamlı bilirkişi bulundurma mecburyeti 
olmıyacaktır. Onun İnin daha baıit bir hale ge
tiriyoruz. Ve bu üyelerden istifade etme imkânı 
da olacak tır. Bu bakımdan kaıbulünü istirham 
ediyorum . 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifi tasviplerinize sunuyo-
yorum. Kabul edenler... Etmyienler... Kabul 
edilmemiştir. 

Fıkra ilâvesine dair 'bir teOdıif var, arz ediyo
rum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Baser'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Saym Komisyon? 
' PLÂN KOMİSYONU BÂŞKANVEKİLÎ 

OAVİT 0KYAYU3 (içe!) — Efendim, onun 

kanuna girmesine ihtiyaç yoktur, icahederse 
Millî Eğitim Bakanlığı zaten bunlardan f ayda-
lanacoktır. O itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Saym Hüsamettin Baser'in teklifini tasvip

lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir fıkra ilâvesi teklifini havi önergeyi tek
rar ara ediyorum. 

(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

OAVİT OKYAYUZ (içel) — Bu türlü bir müd
det konması, paranın ödenmesi bakımından 
malî zaruretler çıkarabilir. Eaten müddetin ille
tinde bunun muayyen nisbette bitirilmesine ait 
zaruret vardır. Ve bunların açılana kadar bu 
hizmetler mutlaka bitirilmelidir ki, eğitim vo 
öğretim yapılahilsin, Bu itibarla bu hükmün 
konmasına hiçbir suretle ihtiyaç yoktur. Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Salih 
Aygün'ün teklifini tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
ti.-. 

9 ncu maddeyi heyeti umumiyesiyle tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Ka,bul edilmiştir. 

10 ncu maddeye geçiyoruz. 
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 satmalmacak taşınır ve taşınmaz 
malları, dener sermayelere tahsis edilerek, bun
ların ilk fonlarını tesis eder. 

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

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde şimdi
ye kadar söz alan sayın üye yok. Yalnız bu ara
da Saym Kodamanoğlu'nun müzakere şekline 
iligkm bir önergesi var, onu okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 
Maddeler üzerinde bir lehte, bir aleyhte, bir 

üzerinde olmak üzere görüşme yapıtaşını say
gı ile dilerini 

Niğde 
M. Nuri Kodanıanoğlu 

İLYAS KILIÇ tSamsun) — Öyle bir usul 
şimdiye kadar tatbik edilmedi efendim. 

BAŞKAM — Var efendim. Tatbikatı çok, 
f Mikte Üe yeri var, 85 nci maddenin ikinci 
İıkr-aSldır. 

Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Balkan, muhterem arkadaşlar; 

10 ncu maddede «Bu kanun hükümlerine gö
re açılacak yüksek okulların her biri, malî yön
den genel ve katma bütçe içinde döner serma
ye düzeni ite yönetilir.» denmektedir. 

Benim bildiğini kadarı ile, bir çok Devlet 
teşekküllerinde yapılan döner sermayelerin bir 
yönetmeliği vardır. Bu kanun tasarısında, ne bu 
maddede ve ne de diğer maddelerde bu döner 
sermaye yönetmeliği mevcut değildir. Ne ile 
döner sermaye idare edilecektir veya yönetile
cektir? Burada, benim şahsi görüşüme göre bir 
eksiklik vardır, noksanlık vardır. Meselâ hasta
nelerin bir döner sermayesi vardır ve bu dö
ner sermaye bir yönetmelikle yönetilir. Burada 
bu Aıusus noksan kalmıştır. Ben, buraya fıkra 
eklenmesi için bir önerge veriyorum, iltifat 
edilmesini rica eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz 
istiyen başka sayın üye?.. Yok. 

Şu ana kadar verilmiş olan bir önerge yok 
Sayın Müderrisoğlu, önergenizi verdiniz mi? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Veri
yorum efendim. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde bir 
önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısnn 10 
ncu maddesinin ikinci satırındaki «yönetilir» 
kelimesinden sonra «Döner sermaye Millî Eğitim 
ve Maliye Bakanlığınca müşterek yapacakları 
bir yönetmelik hükümlerine göre yönetilir» 

cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu

sunuz? 
PTÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

CAVİT OKYAYUZ (içel) — Efendim, Maliye 
Bakanlığının, döner sermayelerin işlemesine mü-
taallik bir genel muhasebe talimatı vardır. Bu 
itibarla yeniden burada bu talimattan bahset
mek uygun düşmez, haklı değildir. Bu itibarla 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
lû ncu madde üzerinde başka önerge yok

tur. 10 ncu maddeyi heyeti umumiyesiyie tas
viplerinize, sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 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; 

c) Her yıl bu okulların döner sermayele-
lerine yardımcı olmak üzere bütçeye konula
cak ödenek. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz alan 
sayın üye?.. Yok. 11 nci madde üzerinde veril
miş bir önerge de bulunmamaktadır. Bu sebeple 
11 nci maddeyi heyeti umumiyesiyie tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Öğrencilerden alınacak ücret
ler her yıl koordinasyon kurulu tarafından tes-
bit edilir. Ücretler, Eylül, Aralık, Mart, Mayıs 
aylarında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Taksitlerini zamanında ödemiyenlere iki ay 
zarfında ödeme lüzumu tebliğ edilir. Buna rağ
men tediyede bulunmıyanların okul ile ilişkile
rinin kesilmesi okul idaresince kararlaştırılabi-
liı\ 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, 
muhtacolanlardan üstün basanları tesbit edilen 
öğrencilerin ücretleri döner sermayeden ödenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde Sayın 
Salih Aygün, Sayın Hilmi İşgüzar ve Sayın Ha
san Hosyalı söz istemişlerdir. Bunun dışında 
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söz istiyen başka sayın üye var mı efendim?... 
Sayın Hamamcıoğlu, Sayın Avşargil ve Sayın 
Başer... 

Buyurun Sayın Salih Aygün. 
ISALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bizim görüşümüze göre bu madde gayet gü

zel tedvin edilmiştir. Ancak, burada bir noksan 
var kanısındayız. Bu hususta Yüksek Başkan
lığa bir de takrir vermiş bulunuyorum. 

Bu noksan şu : «Eylül, Aralık, Mart ve Ma
yıs aylarında da eşit dört taksitte ödenir.» kay
dından sonra ikinci fıkrada; «Taksitlerini za
manında ödemiyenlere iki ay zarfında ödeme 
lüzumu tebliğ edilir.» deniyor. Halbuki burada
ki ifade, «taksitlerini zamanında ödemiyenlere 
bir hafta içinde tebligat yapılır, iki ay zarfında 
ödeme lüzumu tebliğ edilir» şeklinde getirilir
se, o zaman yetkili, parayı tahsil edecek idare 
veya döner sermaye taksit müddetinin hitamın
da bir hafta içinde tebligatı yapacak, tebligat 
sahibine gittikten sonra iki ay içerisinde borç
larını ödiyecektir. 

Bize göre maddede bir boşluk vardır. Taksit
lerin kolayca tahsil edilmesi bakımından bir 
haftalık müddetin konması hem tahsil eden ida
reye, hem de tahsil edilen para için kolaylık te
min eder. Bu yönde bir takrir verdim, arkadaş
larım iltifat ederse madde daha vuzuha kavuş
muş olur. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi îşgüzar, buyurun. 
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısı ile, 
döner sermaye tesisi öngörüldüğü için, öğrenci
lerden alman ücretlere ait maddede bir sarahat 
vardır. 

(Muhterem arkadaşlarım, 
Bu maddenin ilk fıkrasında yer aldığı veç

hile, öğrencilerden alınacak ücretler taksitle
re bağlanmıştır ve bunlar aylan itibariyle gös
terilmiştir. öteden beri özel okullarda, bilhassa 
özel ortaokullarda tatbik edilegelen bir teamül
dür, bu. Ücretler üç veya dört taksite ayrılmak 
suretiyle Ödenmektedir. Yalnız, benden önce 
konuşan arkadaşımızın burada işaret ettiği kı
sımda, «taksitlerini zamamşında ödemiyenlere 
iki ay zarfında ödeme lüzumu tebliğ edilir» şek
lindeki hükümde bendeniz hukukî bir sakınca 
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görmüyorum. «Tebliğ tarihinden itibaren iki 
ay içerisinde bunların ödenmesi gerekir» de
mektir bu. Bu yönü ile bu madde yerinde ted-

' vin edilmiştir. Kaldı ki, bu tebliğden itibaren 
iki ay zarfında ödenmediği takdirde, bunların 
okulla ilişiklerinin kesilmesi kararlaştırılabilir, 
«kararlaştırılır» değil; yine takdir hakkını okul 
idaresine bırakmıştır. Bu yönü ile ben her hangi 
bir sakınca görmüyorum. 

Esasında, Hükümet tasarısının dışında ko
misyon gayet iyi bir madde getirmiş; paralı ola
rak okuyan öğrenciler arasında, yönetmelik 
esaslarına göre üstün başarı gösteren ve muhta-
oolan öğrencilerin burada ücretsiz olarak oku
ması da öngörülmüştür. 

Sayın arkadaşlar, 

Üniversite tahsilinin paralı olmasının birçok 
faylaları olduğu gibi, birçok mahzurları da var
dır. Faydası, devletin eğitim ve öğretim masraf
larına üniversitede okuyanların iştirak etmesi, 
hizmet - masraf ilişkileri yönünden zaruridir, 
âdildir, üniversitelerin gelişmesine yardım edil
miş olacaktır. Ayrıca, öğrenciler masrafa işti
rak ettikleri için de daha çok ilgi duyacaklar 
ve basanlarına bu husus etki yapacaktır. Yal
nız fakir ve imkânları olmıyan kabiliyetli ço-
cuklann durumu ne olacaktır? Herkesin ekono
mik gücü aynı değildir. Zengin ve parası olan
lara üniversitelerin kapıları açıktır, fakat fa
kir ve imkânı olmıyanlar parasızlık yüzünden 
üniversitede okumak şansını kaybedecek midir? 
îşte bunun da, bu maddede üstün kabiliyetli 
muhtaoolan çocuklara imkân tanınması suretiy
le giderilmiş olması yerindedir. 

Muhterem arkadaşlanm, 

Devletin en büyük görevi, hiç şüphe yok 
ki, okumak istiyenlere imkân yaratmak ve on
lara fırsat vermektir. Üniversiteye giriş sınav-
lannda çok üstün başarı gösterenlere burs ve
rilmesini, her ihtiyaç sahibi öğrenciye kredi 
verilmesini bir esasa bağlıyan mevzuatın çıka
rılması halinde bu mahzurlar da ortadan kalka
caktır. Üniversitenin masraflarına, okuyan öğ
rencinin para vermek suretiyle iştirak ettiril
miş olması keyfiyeti, üniversitenin daha kali
teli hale gelmesine ve öğrencilerin de daha ba-
şanlı bir şekilde ve mesuliyet duygusu için-

i de yetişmesine yardım edecektir. Bu bakımdan 
I biz maddeyi yerinde gördüğümüz için aynen ka-
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bulunu istirham ediyor ve bu yönde oy kullana
cağımızı beyan ediyorum. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hâşan Tosyalı, buyu

run. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun gereğince kapatılan (özel yüksek 

-okulların talebeleri çeşitli akademi ve üniver
site fakülteleri içerisinde eritilecek. Yalnız, şim
diye kadar özel yüksek okullara girmiş olan 
talebeler bu Isene sınıflarım geçtikleri tak
dirde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda 
olacaklardır. Bunlar, devam ettikleri okulların 
idareleriyle anlaştıkları üzere ücretlerini öde
meye devam edeceklerdir. 'Bunların ödiyecek-
leri ücretin miktarını bu kanunla kabul etti
ğimiz Koordinasyon Kurulu tâyin edecektir. 
Yalnız, dikkat nazarlarınızı çekmek istediğim 
husus [şu oluyor: Bu müesseseleri Devlet 300 
milyon lira civarında bir para ile Satmalacaktır 
ve bunların eğitim kapasitesinden faydalanarak 
tabi oldukları akademilerin bünyesinde birin
ci sınıflara talebe almaya devam edecektir. 
ıSaym Bakanımız da gerek Plân Komisyonunda 
ve gerekse bu kürsüden, «özel yüksek okulların 
devletleştirilmesi isebelbiyle, üniversite giriş 
imtihanlarına girip de açitka kalan talebeler 
bu özel yüksek okulların bağlandığı akademi
ler ve fakülteler meyanında birinci sınıflara alı
nacaklardır» dediler. 

Şimdi, ibu okulların birinci sınıfına alınacak 
talebelerden... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu 
sene alınmıyor. 

BASAN TOISYALI (Devamla) — Rica ede: 
rim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, tekrar ediyorum, bu özel okul
lar (bu kanun gereğince kamülaştırıldıktan 'son
ra, bu okulların tabi oldukları akademi ve fa
külteler bünyesinde şimdiye kadar özel yük
sek okul talebesi olanlar ikinci, (üçüncü, dördün
cü sınıf talebesi olarak devam edecekler ve 
paralarımı ödiyecekler, bu ödenecek parayı da 
yani kurulacak olan Koordinasyon Kurulu tâ
yin edecek. Fakat, şu akademiye veya bu fakül

teye 'tabi olan bu okulların birinci sınıflarına 
alınacak talefbenin durumu ne olacak? Yani 
eskiden bir akademi birimci sınıfına 300 öğren
ci alıyorsa, bu özel (okulların kenfdi bünyesine 
bağlanması sonucu birinci sınıfa 500 - 600 öğ
renci alacaktır, üniversiteye girecek olan ta
lebelerden böylece ıdalha 20 bin kjışi istifade 
etmiş olacaktır. Sayın Bakanım beyanı bu yol
da idi, zabıtlara da böyle geçti. 

Şimdi ben diyorum ki, bu akademi ve fa
kültelerin birinci sınıfına alınacak talebe
lerden para alınacak mı, ahnmıyacak mı? 
12 nci madde gayet kapalıdır ve bu hu
susta bir açıklık getirmemektedir. Birin
ci sınıfa kaydedilen öğrencilerden para alına
cak mı ,alınmıyacak ımı, bu husus meçhuldür. 
Takdir edersiniz M, bu husus çok ince bir 
(bir noktadır; ikinci, üçüncü ve dördüncü sı
nıflardan para alınsın, bunu Koordinasyon Ku
rulu takdir etsin, fakat birinci sınıflardan pa
ra alınmasın. 

Ben bu hususta bir takrir takdim ediyorum. 
Birinci sınıfa kaydedilecek talebelerden para 
alınmamalıdır. Bunlardan para alındığı takdir
de, Devlet yüksek okul ve fakültelerinin bütün 
sınıflarında para ahnmıyacak, fakat özel okul
ların kapanma/sı sebelbiyle akademi ve yükfeek 
okullara bağlanacak bu okulların birimci sını
fıma kaydolan talebeden para alınacak... Bu 
durumda bir Devlet eğitim sistemi içerisinde 
birinden para alınıyor, birinden alınmıyor gibi 
acayip bir durum oritaya çıkar ve bu haksızlık 
olur. 

Bu husus çok ince bir noktadır, hepimizin 
takdirlerine arz ederim ve bu önergeme ilti
fat buyurmanızı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, 
buyurum. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon KaraJhi-
sar) — Sayın Başkan, saygı değer arkadaşla
rım; 

Bendeniz de naçizane bir terefddütümün iha
lesi bakımından kısa konuşmak kaydiyle söz 
aldım. 

12 nci madenin som fıkrasını bir daha oku
makta ve bir kelimesine dikkatlerinizi çekmek
te fayda mütalâa ediyorum!; «Taksitlerini za
manında ödemiyenlere iki ay zarfında ödeme 
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lüzumu tebliğ edilir. 'Buna rağmen tediyede 
Ibulunmıyanların okul ile ilişkilerinin kesilmesi 
okul idaresince kararlaıştınlalbilir.» 

iSaygıdeğer arkadaşlarını, 
Bu «kararlaJştırılaJbilir» kelimesi üzerinde 

dikkatle ve hassasiyetle durmanın lüzumuma 
kaanoLpı. 

Şöyle ki: 

Şimdi, Türkiyemizin haiz olduğu iktisadi 
şartlar belli. Tasarının tümü üzerinde maruzat
ta, bulunurken de ifade ettiğim gibi, gayet ya-
kınen bilmekteyim M, Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararından evvel hali faaliyette bulunan 
özel okullara devam eden öğrencilerin büyük 
(bir kısmı gündüz çalışıp, aldıkları 3 - 5 kuruş 
ücretten biraz para arttırdıktan sonra taksit
lerini yatıran ve ekserisi gece (öğretimine devam 
eden vatandaşlarımızdır. Taksitlerin muntazam 
ödenmiş olması elbette okula devam için ana-
şarttır, ama öyle ihlaller »olabilir ki, bu dönem 
içerisinde taksitlerini yatırabilecek iktisadi güç
te olmıyan öğrenci bulunabilir. 

Şimdi, bir noktaya daiha dönmek isterim. 
Eğer yanlış bilmiybrlsam, Devlet üniversitele
rinde kayıt ve sınav harçlarını yatırmladığınız 
(takdirde üniversiteye (bağlı fakültelerden ilişi
ğiniz kesilmez, sadece (sınavlara giremezsiniz. 
Şimdi, bir yandan (biz özel okulları ileride üni
versite bünyesine almak çaresini düşiündüğümuz 
bir sırada ve 1 - 2 sene sonra bu özel okullar 
üniversitelerin birer fakültesi haline geldiği 
takdirde, (bu madde bu şeküllde kabul edilirse, 
bu yeniden teşekkül edecek üniversitelere alı
nan öğrencilerden taksitlerini verilen mehillere 
rağmen ödemiyenlerin, idare isterse, ilişiği ke
silebilecek. Bunun aksine, Devlet üniversitele
rinde bir taksit ödeme durumu bahis mevzuu 
olmadığına göre, ilişiği kesilmiyen öğrenci sı
navlara kadar gerekli kanuni (harçları yatırırsa 
sınavlara girecek, yatıramazsa sınıfta kalacak, bir 
ikinci sene okuma imkânını bulacaktır. Bu iti
barla, iki müessese arasında ileride bir sürtüş
me, bir adaletsizlik ve bir eşitsizlik bahis konu
su olabilir. 

Bunun dışında; idare taksitlerini zamanında 
ödemiyenlere iki ay zarfında ödeme lüzumunu 
tebliğ etti, ödemedi.. Bu durumda tebligata 
rağmen ödemediği takdirde öğrencinin okulla 
ilişiğini kesip kesmemek idarenin tamamen 

takdirine kalıyor. Uygulamada ne olur? Pe
şinen şunu arz edeyim ki, herkesi tenzih etmek 
isterim, tabiî yapısı itibariyle insanları hisle
rinden tecrit etmek mümkün değildir; mümkün
dür ki, ilişiği kesmekle yetkili bir insan veya 
organ, talebesinin kendisine selâm vermemiş ol
masından dolayı bir iğbirar sonucu bir baha
ne bulmak suretiyle okulla ilişiğini kesebilir. 
Hepimiz insanız, bir milletvekili arkadaşımız, 
bu süre içerisinde gider, dürüst olarak, iki ay 
igeçmiş olmasına rağmen taksidi ödiyeceğini te
keffül ve tahhüdeder de onun çocuğunun ili
şiği eğer bu okulla kesil'mezSe, başınıza gelece
ği biliyorsunuz; «Milletvekili 'çocuğudur, tak
sit ödememesine rağmen okulla ilişiği kesilime-
miştir, ama öbür tarafta fukara vatandaşın ço
cuğunun ilişiği kesilmiştir» diye gerek kurum 
ve müesseselerin, gerekse çok iyi niyetle bu 
gibi imkâna kavuşan insanların töhmet altında 
kalmaları mukadderdir. 

Bu bakımdan, Devle't üniversiteleriyle yeni
den teşekkül edecek yüksek okullar arasındaki 
bu sürtüşmeyi izale ve kurumlarla öğrencilerin 
kendileri veya velilerinin her hangi bir şekilde 
töhmet altında kalmaması bakımından tanınan 
bu takdir hakkının kesin Suretle kaldırılması
nın zorunluğuna inanmaktayım. Tatbikatta bu 
müşkülâta uğrryacağımız kesindir. Bendeniz 
daiha evvel bir önergeyle, «sınav tarihine ka
dar taksitlerini yatırmıyanlar sınavlara alın
maz» şeklinin kabulünü önerdim. Zannederim 
ki, arz ettiğim bu fiilî durum muvacehesinde 
Yüce Heyetin takdirlerine mazihar olur. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu süreniz 
bitti efendim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Özel yüksek okulların birinci "sınıfına 1970 -
1971 ders yılında kayıtlı olup da sınıfta kalan
lar olacaktır. Sınıfta kalan çocuklar, bu okulla
rın akademilere bağlanması halimde tekrar bi
rinci sınıfa devam zorunluğunda olmaları iti
bariyle - geçen oturumda Sayın Bakanımızın 
da beyan ettikleri gibi - yeniden kaydolacak-
ları için bir ücret ialınması baJhis konusu olma
dığına göre, yeniden alınması muhtemel öğren
ciler arasında ücret alımmamak bakımından 
bir adaletsizlikle karşılaşılacaktır. Ama, sınıfta 
kalan ve 1971 - 1972 ders döneminde birinci sı
nıfta okumak zorunluğunda olan çocuktan üc-
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ret :almıyalım demek de, sınıfta kalmayı mü
kâfatlandırılmak gibi bir şey oluyor. Buna Sa
yın Bakanımızın bir çare düşünmesini istirham 
ediyorum. 

Biraz sonra önergelerin takdimi (sırasında, 
arz ettiğim bu mahzurları göz önüne almak su
retiyle önergeme iltifat etmenizi istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN >— Sayın Tufan Doğan Avşargil, 

buyurunuz efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
12 nci madde, öğrencilerden alınacak ücret

leri duzenliyen bir maddedir. Burada önemli 
gördüğüm iki hususu Yüce Heyetinize arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Bunlardan birincisi, öğrencilerden dört eşit 
taksitle alınacak para miktarıdır. Bu miktarı 
Koordinasyon Kurulu tesbit ediyor, özel yüksek 
okullarda öğrencilerden bugüne kadar alman 
miktarı göz önüne getirdiğimiz zaman, Koordi
nasyon Kurulunun, «geçen sene falan özel okula 
bu öğrenci 6 bin lira ödüyordu, o halde açılan 
bu resmî okulda da (aynı miktarı ödesin» şek
linde bir yargıya varması mümkündür. 

Bu bakımdan, bendeniz bir önerge takdim et
miş bulunuyorum. Bu önergemde, Koordinasyon 
Kuruluna yetki verirken bunun bir miktarda 
dondurulmasını teklif ediyorum. Gündüz öğre
nimi yapan öğrencilerden 4 bin lira, gece öğre
nimi yapan öğrencilerden de âzami 3 bin lira 
alınıması uygun olacaktır. Çünkü, her ne kadar 
iktisadi koşullar her sene değişiyorsa da, bu öğ
renciler birçok noktalarda yaygın olduğu gibi 
zengin aile çocukları değildir, gece okuyan gün
düz çalışan çocuklardır; genellikle orta aile ço
cukları, hattâ fakir aile çocuklarıdır. Bu öğren
ci, çalışarak hem hayatını kazanmak, hem de 
okula para yatırmak durumundadır. Eğer biz 
bu öğrenciden, özel okullarda olduğu gibi 6 bin 
lira, 5 bin lira almaya devam edersek, öğrenciye 
bir hak olarak tanıdığımız, bugün içinde bulun
duğu durumdan kurtarmıya çalıştığımız bu ka
n/unla, bir ölçüde haklarını (kısıtlamış olaiMiriz. 

Meselâ, istanbul'da bir özel yüksek okulda 
öğrenci başına yıllık cari masraf 2 600 lira idi. 
Ticari tümlerde 2 090 lira, başka bir okulda 
2 850 lira, hattâ bir başka okulda 1 075 lira, 

— 499 

15 . 7 . 1971 O : 1 

İstanbul özel Kimya Mühendisliği Okulunda ise 
3 200 lira idi. Bu okulların faaliyetlerinde bi
zatihi kâr gayesi de vardı, bu okul sahipleri bir 
yandan kâr da ediyorlardı. Bu okullar Devlete 
devredildiği zaman, özel okulların almakta ol
dukları ücretlertin üzerinde para alınırsa, bu öğ
rencilere yardım etme imkânından mahrum olu
ruz. 

Bu öğrenciler, - birçok defalar beyan edildiği 
gibi - kazanamadıkları için, zeki olmadıkları 
için, bilgileri kâfj gelmediği için Devlet üniver
sitelerine giremiyen çocuklar değildirler Biz 
Devlet olarak, bunlara teşkilâtlı liselerde yetiş
tirdiğimiz öğrenciler giibi yetişme imkânlarını 
veremediğimiz için, bu çocuklar icabında üni
versite giriş imtihanını kazanamamışlardır. Bir 
kasaba lisesinde fen dersleri öğrettmeni yoktur, 
ama bir Atatürk Kız Lisesinde, İstanbul'un bil
mem hangi lisesinde öğretmenler tamamdır. Bun
ların yetiştirdiği öğrencilerle, bir kasaba İse-
isinden gelen öğrenciyi aynı terazide tarttığımız 
için bu öğrenciler aleyhine bir durum yaratmış 
oluyoruz. Bu bakımdan, alınacak yıllık ücretler 
için bir tavan tesbiti önemidir. 

iSayın Hamamcıoğlu'nun da işaret buyurduk-
îan gibi, öğrencilerin, ücretlerini yapılan tebli
gata rağmen zamanında ödiyemedikleri için 
okulla ilişiklerinin kesilebileceği kanunla geti
rilmiştir. Bir öğrencinin okulla ilişiğinin kesil
mesi, eğitim bakımından düşündüğümüz zaman 
sakıncalıdır, mahzurludur. 

Çünkü bir öğrencinin, elinde olmıyan şartlar
dan dolayı parasını ödiyemediği için okulla ilişi
ğinin kesilmesi, bizi düşündürmesi lâzıımgelen bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bu 
öğrenciyi - önerlgemde de belirttiğim gibi - ge
rek ara imtihanlarına, gerek okul bitirme imti
hanlarına atayacak şekilde bir kayıt koyarsak, 
okulla ilişiğini kesmekten kurtarmış olabiliriz 
ve böylelikle bu öğrenci, ben nasıl o&a imtihan
lara giremiyeoeğim diye, yine bütün iktisadi 
gücünü ıseferber etmek suretiyle parasını temin 
etmeye çalışır. 

önergemde, gerek ücretlerde tavan tesbiti 
konusunu, gerekse okulla ilişik kesme konusunu 
arz etmiş bulunuyorum. İltifat ettiğiniz takdir
de madde daha olumlu şekilde geçmiş olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin B&şer, buyu

runuz efendim. 
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HÜSAMETTİN B A Ş E R (Nevşehir) — Saym 
[Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Sözlerime başlarken Sayın arkadaşım Avşar-
gil'e teşekkür ederim. Bizim şimdiye kadar an
latamadığımız bir mesele vardı; «özel yüksek 
okullarda memurların ve orta hallilerin çocuk
ları okur» dememize rağmen, muhalefete mensup 
arkadaşlarımız bugüne kadar, bu okullarda zen
gin çocuklarının okumakta olduğumu savunajgel-
- mislerdi. Halbuki, zengin çocuğu babasının ser
vetine güvenerek okumaz, sosyetenin çocuğu 
okumaz. Bugün Türkiye'de okuyan çocuklar 
orta halli ve fakir vatandaşların çocuklarıdır. 

Bendeniz 12 nci maddenin son fıkrasına te-
mals etmek istiyorum. Burada, «hazırlanacak yö
netmelik esaslarına göre muhtaoolanlardan üs
tün başarıları tesbit edilen öğrencilerin ücretleri 
döner sermayece karşılanır» deniliyor. Tahsil, 
dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar be
dava değildir. Çocuğun başarı göstermiş olması 
elbette ki takdire şayan bir durumdur, ama bu
na biz bedava para değil de kredi verelim» Kay
naklarımızı tüketmiyelim ki, ondan sonra gele
cek öğrencileri de o sermayeden faydalandıra
lım. 

Bendeniz bunun için de bir önerge verdim, 
takdiri arkadaşlarıma bırakıyorum. 

Saygılarımla. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Arkadaşlarıma cevap 
vermek üzere söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, çok 
aziz arkadaşlarım; 

Hatip arkadaşlarımızı dikkatle dinledim. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm, Sayın 
işgüzar'm ifade ettiği gibi tebliğ tarihinden iti
baren işliyecektir. O itibarla Sayın Aygün ar
kadaşımızın bu kürsüden dile getirdikleri endi
şeye kanaatimizce mahal yoktur. 

Millî Eğitim Komisyonunun teklifinde, üc
ret ödemiyenlerin ilişkilerinin katî olarak kesi
leceği ifade edilmiş olmasına rağmen, Plân Ko
misyonunda arkadaşlarımız, bu tatbikatın geti
rebileceği büyük mahzurları ve bâzı adaletsizlik 
ve haksızlıkları tahrik edebileceği endişesiyle, 
idarece bu ilişik kesilmesi işinin «kararlaştırıla-

bilir» şeklinde ifade edilmesi suretiyle yumuşa
tılmasını müdafaa etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maddi durumları müsaidolmasma rağmen 

parasını ödememekte temerrüt gösteren öğrenci
ler bulunabilir, idare, bu gibilerin paralarını 
ödememekte haksız yere gösterdikleri inat ve 
isran tesbit ettikten som â bunlar halikında ka
tî ve kesin muamele yapabilmelidir. Ancak, bu 
kürsüden bâzı arkadaşlarımın haklı olarak bü
yük bir şefkat anlayışiyle ifade ettikleri gibi, 
imkânsızlıkları dolayısiyle paralarını zamanın
da ödeyemiyen çocuklarımızın haksız bir mua
meleye muhatabolmalarım ve bu şekilde haksız 
bir ıstıraba sürüklenmelerini önlemek için ida
renin bu çocukları himayeye hakkı olmalıdır. 
Bu takdir hakkı onun için bırakılmıştır. Bu iti
barla bu hükümde isabet olduğu kanaatinde
yim. 

Koordinasyon Heyetinin, ücretleri tâyin et
mesi bahsindeki endişeye gelince : 

Bu ifadenin ele haklı olduğunu zannetmiyo
ruz. Hepinizin bildiği gibi, kanun tasarısının 
3 ncü maddesinde de belirtildiği üzere, Koordi
nasyon Heyeti, Sayın Millî Eğitim Bakanının 
Başkanlığında bu hizmetin yürütülmesinde bü
yük bir nıüessiriyetle vazife almış insanlardan 
kurulmaktadır, iktisadi sebeplerin daima oy
nak, daima değişik şekildeki inkişafını göz önü
ne alarak Koordinasyon Heyetine bu istikamet
te salâhiyet vermek, hizmetin faydalı ve lüzum
lu şekilde yürümesi bakımından kanaatimizce 
zaruridir, isabetlidir. Bu itibarla hükmün ay
nen kabulünü istirham ediyoruz. 

Saygılarımla. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Saym Baş

kan, Sayın Komisyon Başkanvekilinden bir su
al sormama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Şimdi, biraz 

evvel Komisyon Başkanvekili sıfatiyle Sayın 
Okyayuz, «ödeme durumu tebliğ edilir.» şekli
nin «tebliğ tarihinden itibaren işliyeceğini» bil
dirdiler. Burada haklı düşüren bir durum var
dır, tebliğden itibaren ödeme yapılmadığı tak
dirde okulla ilişiğin kesilmesi gibi ağır bir ta
sarruf vardır. 

Binaenaleyh, Komisyon olarak madde metni
ne «ödeme lüzumu noter vasıtasiyle tebliğ edi-
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lir.» şeklinde bir kayıt koymayı uygun görmez
ler mi? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (Devamla) — Sayın Mehmet 
Aytuğ, resmî muamelelerde böyle bir teamül 
yoktur. O itibarla bendeniz bu hükmün yeterli 
olduğu kanaatindeyim. Tebliğden itibaren iki 
ay içinde ücretini ödemeyen öğrencinin, niçin 
ödemediği bahsinde idarece esaslı şekilde tetkik 
yapıldıktan sonra bir karara varılmasında isa
bet olduğu mütalâasmdaymı. 

Saygılarımla. 
BAŞKAM — 12 nci madde üzerinde 7 aded 

önerge vardı, sırasiyle arz ediyorum : 

Saym Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 
12 nci madde; 

öğrencilerden alınacak ücretler her yıl Ko
ordinasyon Kurulu tarafından tesbit edilir. Bu 
miktar, gündüz öğretim yapanlar için 4 000, ge
ce öğretimi yapanlar için 3 000 lirayı geçemez. 

Ücretler, Eylül, Aralık, Mart, Mayıs ayların
da ve dört eşit taksitte ödenir. 

Taksitlerini zamanında ödemiyenlere iki ay 
zarfında ödeme lüzumu tebliğ edilir. Buna rağ
men tediyede buiunmıyanlar yıl sonu sınıf geç
me ve bitirme sınavlarına giremezler. 

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

Yüksek Başkanlığa 
Özel yüksek okul kanun tasarısının 12 nci 

maddesinin başındaki, «öğrencilerden» kelime
sinden önce, «üniversite ve akademilere bağlı 
olarak açılan resmî yüksek okul öğrencileriyle 
1971 - 1972 deriş yılından itibaren bu okullara 
yeniden kaydedilecek» deyiminin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan özel yüksek okullar ka

nun tasarısının 12 nci maddesinin son fıkrasın
daki, «döner» kelimesi çıkarılarak, yerine, «kre- J 
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di olarak verilir» ilâvesinin yapılmasını arz ve 
teklif ©derim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 12 de; taksitlerimi zamanında öderaıi-

yenlere - Bir hafta içinde tebligat yapılır - iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 
Özel okullar kanun tasarısının 12 nci mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

«Taksitlerini ödemiyenler, sınavlara alınmaz
lar.» 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan özel yüksek okullar ka

nun tasarısının 12 nci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile arz ve 
teklif ederini. 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

«Özel yüksek okullarda evvelce kazanılmış 
haklar saklıdır.» 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
ilâvesi istenen cümle : 
Bu kanun gereğince açılacak yüksek okul

ların 1 nci sınıflarına alınacak öğrencilerden, 
öğrenim ücreti alınmaz. 

Bu öğrenciler, diğer Devlet yüksek okul ve 
fakülte öğrencilerinin tâbi olduğu ücretsiz eği
tim sistemine tâbidir. 

BAŞKAN — 1 nci önergenin müzakeresine 
geçiyoruz. Önergeyi takdim ediyorum. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar
gil'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon,. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ CA

HİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargirih 

teklifine Komisyon katılmamaktadır. Teklifi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 
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ikinci önergeye geçiyoruz: 
(Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞIKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Zeki Adıyaman'

ın teklifini tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VÎT OKYAYUZ (İçel) — Efendim, kredi mü
essesesi zaten işlemektedir, özel bir kanunla üs
tün seviyedeki çocuklarımıza imkân getirmek 
kastiyle çıkarılmıştır. O itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in teklifini tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi arz ediyorum : 
(Amasya Milletvekili Salh Aygün'ün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

ViT OKYAYUZ (içel) — Efendim, biz madde
nin bu şekilde bir vuzuh taşıdığına kaaniiz. Tak
dir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün'ün teklifini 
tasviplerimize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi arz ediyorum: 
(Afyon Karalhisar Milletvekili Hamdi Ha-

mamcıoğlu'nun 1 ncı Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hamamcı'oğlu'nun öner

gesini tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi arz ediyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha

mamcı'oğlu'nun 2 nci önergesi tekrar okundu.) 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi

sar) — 2 nci önengemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. Bir di

ğer önergeyi arz ediyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalının 

önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

ViT OKYAYUZ (içel) — Efendim, zaten 1 nci 
sınıfa alınacak talebeler, resmî okullara alına
cak talebelerdir. Millî eğitime taallûk eden tat
bikatta bir değişiklik olur da bütün öğrenciler
den ücret alınırsa, o zaman alınacak. O itibar
la katılmıyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, gözümüzden kaçmış, 12 nci madde alm-
mıyacak diyor, ama Sayın Bakan defalarca söy
ledi; bu cümlenin kanuna girmesini Yüce Mec
lis çok görmesin, alınıp alınmıyacağı anlaşılmı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nın tekliflerini 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal kabul ediyormusu-
nuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Madde Komisyona iade edil
miştir efendim. 

HA&AN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, biraz evvel önerge kabul edildi.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tosyalı, yapı
lacak muamele bundan başka bir şey değildir. 
Komisyonun filhal katılmaması halinde Komis
yona iade edilir. Bu arada bir önerge daha gel
miştir, yalnız maddeyi Komisyona havale etti
ğimiz için, bunu da madde Komisyondan gel
dikten sonra müzakere edebiliriz. Önerge, mad
de ile birlikte müzakere edilmek üzere saklana
caktır. 

13 ncü maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Madde 13. — 1970 - 1971 öğretim yılında 
öğrencilerin özel yüksek okullarla Ödemek zo
runda oldukları ücretlerden 9 . 7 . 1971 ile ik
mal imtihanları sonuna kadar olan zamana ait 
bütün masrafları özel yüksek okul kurucu veya 
sahipleri ödemekle mükelleftir. 

Bu ödenecek miktar; 1970 - 1971 öğretim 
yılından önceki iki öğretim yılının Temmuz, 
Ağustos, Eylül aylarına ait okulların işletme 
defterlerindeki kayıtları esas alınarak hesapla
nır. Bu aylar için daha önce ödenmiş personel 
ve genel masrafları varsa dikkate alınır. 

Özel yüksek okul bir yıllık veya yeni açılmış 
ise yaz dönemindeki masraf azlığı göz önünde 
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bulundurularak işletime defterindeki masraflar 
esas alınır. 

Özel yüksek okulların kurucu veya sahipleri 
adına bu hesap sonunda tahakkuk edecek ala
cak veya borçları genel hükümlere göre tahsil 
edilir veya ödenir. 

Hazinede alacakları varsa, borçları bu ala
caklarına anaJhsubedilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde; Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sa
yın Salih Aygün, Sayın Nadir Yavuzkan söz 
almışlardır. Bunun dışında ööz almak istiyen 
sayın üye var mı efendim?.. Sayın Özdemoğlu.. 

İlk söz Sayın Nuri Kodamanoğlu'nundur. 
Uuyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının önemli 
maddelerinden birisine sıra gelmiş bulunu
yor. 

Bildiğiniz gibi, özel okul sahipleri ders yılı 
başında, bütün ders yılının masraflarını kap-
sıyacak şekilde öğrencilerden peşin ücret alır
lar. Demek ki, bir okulda mevcut öğrencilerin 
tamamından alman ücretler ile, o okul, okulu 
açtığı günden ikmal imtihanlarının yapılıp yeni 
tedris yılına başlandığı güne kadarki bütün 
masrafları yapmayı taahhüdetmiş demektir. 

Anayasa Mahkemesinin kararı 9 Temmuzda 
yürürlüğe girdiği için 9 Temmuzdan sonra bu 
okulların vecibelerini Hükümet bu kanunla de
vir ve teslim alacak, bu vazifeleri Hükümet ya
pacak, bunun karşılığı olan masrafları da Dev
let ödiyecek. 

Şimdi 13 noü madde, bu aylara ait masraf
ların karşılığını tahsil eden patrondan, bu ay
ların masraflarını geri alma ile ilgilidir. 

O halde burada bir mesele ortaya çıkıyor : 
Acaba, yıllık masraflardan ne kadarı Temmuz
dan sonraki devreye ait olabilir, ne kadarı geç
miş döneme ait olabilir? Bunu nasıl hesaplıya-
lım? Maddemiz bu meseleyi çözmeye çalışıyor. 

Hükümet teklifinde, yıl 12 ye bölünmüştü. 
Temmuzdan itibaren dört ay var, öyle ise dört
te birini geri alalım, deniyordu. Bu teklifin hak
sızlığı ortada. Kime karşı haksızlığı? Patrona 
karşı. Nedir haksızlık? IBu aylardan bir kısmı 
tatil aylandır. Temmuzda, Ağustosta, Eylülde 
özel okulun masrafı olmaz. Patron, masrafın 
ağır kısmını ders yılı içinde öder bir, bir de ik

mâl imtihanlarının yapıldığı ayda öder. Öyle 
ise, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını tıpkı 
masraf ayları imiş gibi öteki aylarla eşit görüp, 
patrondan para istemek - ki Hükümet teklifi 
budur - haksızdır. Bunu Komisyon tesbit etti. 
Buna karşılık ne getirdi? Bu defa da Devlet 
haksızlık yapacak, öteki uca ait bir formül ge
tirdi. Bunu düzeltmek doğru olacağı için huzu
runuzu iş£al ediyorum. 

iŞimdi getirilen formülü beraber okuyalım, 
Devlete yapılan haksızlığı kısaca tesbite çalışa
lım. Bunun yerine ne konması doğrudur, onu 
arz edeyim : 

Şimdi Bütçe Komisyonumuzun metninde ge
tirilen esas şu : 1 nci fıkrada çok güzel bir ifa
de var, «Bu masrafları patron Devlete iade 
eder..» Buna bir itirazım yok, gayet güzel. Ama 
2 nci fıkrada diyor ki; «Bu ödenecek miktar, 
1970 - 1971 öğretim yılından önceki 2 öğretim 
yılını Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait 
okulların işletme defterlerindeki kayıtlan esas 
alınarak hesaplanır. Bu aylar için dana önce 
ödenmiş personel ve genel masraflar varsa dik
kate alınır.» 

Yani ne olacak? «Getir bakalım defterlerini» 
diyeceğiz, geçen seneki defterlerini istiyeceğiz, 
evvelki seneki defterlerini istiyeceğiz, işletme 
defterlerinde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında 
ne gibi masraflar kayıtlı, buna bakacağız, bu 
masraflann ortalamasını geri istiyeceğiz.. Şim
di baştan arz ettim ki, Temmuz, Ağustos, Ey
lül aylannda bu müesseselerin işletme defterle
rinde ciddî bir masraf görünmez. Neden görün
mez Okul tatildir. Bir bekçi parası görünür. 
Elektrik masraf lan yoktur, görünmez.. O halde, 
«Bu aylara ait masraflan defterden çıkanp 
geri istiyeceğim» demek, aşağı yukan, «Ben 
senden para istemiyeceğim» demektir. Birinci 
fıkra ile tezat halindedir. 

Üstelik, son iki yılın ortalamasına bakmak 
bir yığın mahzurlan getirir. Meselâ okul yeni 
açılmışsa, ilk yıl masraflan azdır, ikinci yıl 
çoktur. Bu yüzden bu okul az ortalama öder; 
okul eski bir okulsa, yani daha ciddî, daha sü
rekli bir ömür göstermişse, bunun talebeleri 
daha çok olacağından masraf ortalaması yük
sek çıkar. 

Şimdi, eğer biz gerçekten devraldığımız dev
renin masraflarını patrondan istiyor isek ne, • 
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patrona, ne Devlete haksızlık eden bir formülle 
ıbu paraları istiyelim. Yok, bunu istemiyeoeksek, 
:açıkca bu maddeyi kaldırarak bu paralan bağış-
lıyalım, bitsin.. Benim Yüce Meclisin dikkatini 
toplamak istediğim nokta bu. 

Şimdi bunun yerine ne konabilir1 O nokta 
mühim. Bunu bir önerge ile tasvibinize sundum. 
önergemdeki metni kısaca arza çalışayım : 

Teklif ettiğim metin şudur : Personel mas
rafları, personel ile müessese arasındaki muka
velede gösterilen esaslar üzeninden alınsın. Ki
ra masrafları, kira mukavelesindeki esaslar üze
rinden tahsil edilsin. Eğer personel ile patron 
arasında ücret mukavelesi yapılmamışsa, kış 
aylarındaki tediye bordrolarına bakılarak üc
retler hesabedilsin. Bunun dışındaki masraflar 
için de, geçmiş ayların sarf evrakı incelensin, 
yaz aylarının, tatil olduğundan ötürü özellikleri 
dikkate alınsın. Yani, bu aylarda elektrik, su, 
işletme masraflarının fazla olmıyacağı hesaba 
katılsın ve bu üç esas üzerinden tesbit olunsun. 

Bu suretle ne patrona haksızlık yapılmış 
olur, ne de Devletin hakkı tahsil edilmemiş olur. 

(Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkan, muhterem iarkadaşlar; 

Benden önce konuşan Sayın Kodamanoğlu 
meselenin önemlime işaret buyurdular. Gerçek
ten 13 ncü madde, Hükümet tasarısında olan 
şeklimi Millî Eğitim Komisyonunda büyük öl
çüde değiştirmiş ve Bütçe Plân Komisyonunda 
da bambaşka bir hüviyet almış bulunmaktadır. 
Oysa ki meseıüe; 9 Temmuzda hukukî niteıliğini 
(bitirmiş olan özel okulların malî yönden tabi tu
tulacakları bür hüküim ortaya koymaktır. Ya
ni, ders yılı ikim özel okulların tahsil ettikleri 
paraların 9 Temmuzdan sonra ders yılı içindeki 
'kesiminin nasıl tahsil edileceği, döner Sermaye
ye nasıl yatırılacağı hükmü öncelikle bu mad
dede yer almaktadır. 

Şimdi Hükümet tasarısı^ şahsi kamına gö
re, yeterli bu madde yönünden en isabetli şe
kildir. Yalnız burada benîm önergem de var
dır; «günlük >o!ana|k» deyiminin mietimdıem çı-
tkanlntası ile hesap şeklimi burada itâyftn ediyo
ruz. 

Geçmiş yılları emsal alırsak, çojk hatalı hare
ket etmiş oluruz arkadaşlar. Bizim bu özel okul
larım bütün hesabatını tetkik edecejk ve bumu 
en kısa zamanda devredecek bir statüyü yarat
mamız, iîkiâM bir arada bağdaştırmamız müm
kün değil. Mühim olan, 1970 - 1971 ders yı
lının hesaplarıdır ve tahsil edilen paralarım 
tasfiyesidir. 

Şimdi burada Bütçe Plân Komisyonunun ka
bul ettiği metnin ikinci fıkrasında; «1970 -1971 
öğretim yılından öncelki iki öğretim yıilının 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına a>M okul
ların işletme defterlerindeki kayıtlar esas alı-
nartak hesaplanır.» diyor. 

Bir defa bu tam olanak öğretim yılımı kap
samıyor. Yani, burada öğretim yılı Eylülde 
bitiyormuş gibi bür hesap yapılmıştır, Ekim 
ayı içine alınmamıştır. Okullara göre bıir var
yasyon var, farklılılk var; bâzıları Eylül (ro
munda yeni öğretim yılına girfyor, bâzıları Ka
sımda giriyor. Bu bir ölçü olamaz. Kaildi ki, 
bunların geçmiş yıllarının hesaplarını tetkik 
etmek de âdil blir sonuç vermez ve gaye de bu 
değildir. Gaye, bu ders yılıma ait durumu tes
bit etmektir. 

Neden, sonuç vermez arkadaşlar? Bunu kı
saca aırz etmek istiyorum. 

Bir defa bir vergi indirimi bahis ikomusu ol
muştur. ' Kuruluşta vergi imdirimi, Plâna rağ
men maalesef uygulanmıştır. Bunların hesapla
rı Maliye uzmanlarınca incelenmiş değildir. 
Tam tetkikten hepsi geçmemiştir. Bir kısmı 
geçmiştir, bir kismı geçmemiştir. Hamgisimi 
esas alacaksınız? Yani, verilen defter kontrollü 
def terse itibar edeceksiniz, ama kontroldan 
geçmemişse buma yüzde yüz itibar etmek müm
kün müdür? Nihayet, vergi imdirimi ister iste
mez gelir kaydı ile yakınen ilışkisii olan bir 
husustur, yani »işletme defterine de inikas eden 
bir konudur. Biliyorsunuz, teferruatına inmi
yorum, bu vergi indürimi konusu bir $arip tat
bikat da vermiştir, yıllara göre de değişnıiiş-
tir. En az yüzde 30 bir indirim bahis konulsu 
,di, sadece öz sermayeden sağüiadikları ya da 
(karşıladıkta yatırım miktarınla em az yüzde 30, 
en çok yüzde 50 oranında idi. 93$ sayılı Kamun
la bu yüzde 80 e kadar çıkarıldı. Uygulama
larda kullanılacak yatırım miktarı, gerçek ve1 

tüzel Misillerim yılhk jkazamçlarmdam düşülmek-
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fce ve bu miktar üzerinden Getlir ve Kurumlar 
Vergileri de ödenmemiektedir. Yani, vergi tat
bikatı bile zamanın seyri içinde değişiyor. Biz 
neden geçmiş yılların, besapftarınr arıyoruz? 
Bunları aramak çok uzun bir incelemeyi gerek
tirir, bu işi süratle intaçetmeye mâni oılıur ve 
bizi hedefben şaşırtan adalıetsz bir neticeye de 
ulaştırır. Onun için mühim olan, 1970 - 1971 
yılının hesaplarıdır. Geçen yılların masrafları 
ille bu yıılm masraf liaram mukayese etmejk imkâ
nı da yoktur; feonjdfctür yönünden yojktur, 
okulların değişen şartları yönünden yoktur. 
Onun için muhterem iarkdaşlaram, kısaca arz edi
yorum, Hülkümet tasanlsında küçük bir ifade 
değişikliği ile neticeye varmak mümkündür. Ak
si takdirde bu hesapların kanunda belirtilen 
müddet içinde dahi tasfiyesi asüa ve kat'ıa müm
kün olamaz. Bunu meselenin üzerime eğilen ar
kadaşlarımız yalkmen görmek imkânını bulur
lar. İşletme defterlerini, kontrollü defterleri, 
kontrolsuz defterleri, vergi durumlarını inceile-
mıek, değerlendirmek ve hele yıllara göre, deği
şen şartdaırıa göre, bunu 1970 - 1971 yılının kıs
tası alarak ka'bul etmek çok hatalıdır. Neden 
2 yıl da, neden tümü değil? Neden son yıl de
ğil O bakımdan, bu işi hü&nüniyetle yürü
teceğinden emin olduğumuz Hükümete die ay
rıca kolaylık sağlamak bakımından 'bir tekliflim 
var: 

Hükümetin getirdiği tasıanda «günlük ola
rak» deyimi var. «Günlük olarak» deyimi, bu
nun bütün öğretim yılının günlerine tajksim 
edilerek hesabı mânasına da gelmez ama, bâzı 
arkadaşlarımız bundan endişe duyduğu için, 
bendeniz verdiğim bir önerge ile, 13 ncü madde 
olarak Hülkümet "tasarısındaki metnin kabul 
edilmesini, ancak, 5 nci satırının başındaki 
«günlük o4ara|k» deyimimin çıkarilmıası suretiy
le kabul edilmesi teklifini Sayın Başkanlığa 
ıarz etmiş bulunmaktayım. Bu şekilde metin; 
«9 Temmuz 1971 tarihinden sonraki döneme 
isabet eden kısımları hesaplanır..» şeklinde ol-
miajktadir, yani «günlük olarak» deyimi çıkar-
tiloıak suretiyle madde şekil almajktadır. Bu he
sap şeklî teknik bir iştir. Bunu muayyen ka
yıtlarla, kanunla burada saptamak çojk hatalı 
olur. Zira okullar arasında dengesizlik meyda
na gelir, ıasıl mıaksıat hasıl olmaz; okul kurucu-
laFiaı» bir tosau- zagsa* görü», bir kcsna. bun
dan menfıaatleııir. Vergi konusu çeşitli tömüfo-

ra çeşitli şekillerde tatbik edilmiştir, hesapla
rı tetikik edilen vardır, edilmiyen vardır.. O yön
den biz burada bu işim detayını tesbit etmek 
imkânından yoksunuz. Adaletli bir madde tes-
bit etmek yönünden, şartlara uygun oCan Hü
kümet tıasarısındajki metindir. Arz ettiğim 
değişiklikte kabulüne iltifat buyurmanızı istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Say,n Sal.li Aygün.. Yok. 
Sayın Nadir Yavuzkan, buyurun. 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım madde

nin niçin değiştirilmesi gerektiğini izah ettiler; 
gerekçelerine katılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben biraz daha deği
şik bir şekille bu işin telâfisini istirham ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 

1970 - 1971 yılındaki öğrenci sayısı muhak
kak ki, 1968 - 1969 yılındaki öğrenci sayısın
dan fazla îdi. Okullarda öğrenci sayısı arttığı 
ölçüde okulların masrafları da artar. Bu sebep
le, öğrenci basma masrafın ortalamasını bula
rak 1971 yılındaki öğrenci sayısı ile çarptığımız 
zaman, okulun 1971 yılındaki masrafını daha 
gerçek olarak bulmuş oluruz. Bunu sağlamak 
için^ okulların 1968 - 1969 ders yıllarındaki 
masraflarının tümünü o yıllarda öğrencilerin 
sayısına bölerek, o yıldaki Temmuz, Ağustos, 
Eylül ve Ekim aylarında yapılan masrafların 
beher talebe başına tutarını bulduktan sonra, 
bu bulacağımız ortalama miktarını lâ71 yılın
daki talebe sayısına çarparak elde edeceğimiz 
miktar 1971 yılı Temmuzunun 9 ncu gününden 
sonraki devresinde yapılacak masrafı bulmamı
za daha gerçekçi olarak yardım edecektir. Böy
le olduğu zaman dahi, bir nisbette, yine Devle
tin aleyhinde bir durum meydana çıkacaktır. 
ÇünküV 1971 yılında masrafların ortalaması, ha
yat pahalılıkları ve sair sebeplerle bir önceki 
yıldaki miktarlardan daha yüksek olacaktır. 
Ama bu çok büyük bir miktar olmıyacağı için 
ihmal edilebilir. 

Fakat madde bu şekilde kalırsa, 1971 yık 
Ekim ayının karşılığını 1969 ve 1970 yılındaki 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının harcama
ları ile bulmak mümkün olmıyacağı için, Dev
letin en az Î5 - 20 milyon üra zarar etmesine 
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sebebolacağız. Çünkü, eğer 70 bin talebe üze
rinden bu yılki masrafı, çocukların genel ola
rak okula ödedikleri parayı üstüste üçer bin 
liradan hesaplaşanız 210 milyon lira tutar. 210 
milyon liranın Eylül, Ekim ayına düşen hissesi 
20 milyondan aşağı değildir. Halbuki 20 milyo
nun Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında karşılı
ğını ancak 3 - 4 milyon bulabilirsiniz. Çünkü, 
o aylarda tatil olduğu için okulların masraf
ları olmıyacaktır. Bu sebeple Ekim ayının mas
rafını bulabilmek için mecburen daha önceki 
yılların Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ilâve
ten Ekim ayının da masrafını belirtmemiz ve " 
bu masrafa göre 1971 yılının masrafını hesap
lamamız gerekmektedir. 

Bu sebeple bu neticeyi sağlıyacak bir tak
riri Sayın Başkanlığa takdim ediyorum. Arka
daşlarımın iltifat etmesini istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 13 ncü 
madde üzerindeki müzakerelerin hitamına ka
dar müzakerelerin devamını tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmryenler... Kabul 
edilmiştir. 

Son söz Saym Şinasi Özdenoğlu'nda. Buyu
run efendim. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, masrafların hesaplanması konusundaki 
görüşüm, Saym Kodamanoğlu'nun kürsüden be
yan ettikleri kıstaslara uyuyor, onun için sarfı
nazar ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeler var, takdim ediyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ncü madde olarak, «Hükümet tasarısın

daki metnin 5 nci satırbaşındaki «Günlük ola
rak» deyiminin çıkarılarak kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisinin Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 ncü 

maddesinin 2 nci paragrafında «Eylül» den 
Sonra «Ekim» in eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Dr. îbrahim Öktem 

Meclis Başkanlığına 
Madde 13, fıkra 1 de «bütün masrafları» 

ibaresinden sonra «ve kâr» ifadesinin konma
sını, 

Fıkra 2 de, «Eylül» ibaresinden sonra «ve 
Ekim» ibaresinin konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Yüksek Başkanlığa 
Madtfe 13 ün 2 ve 3 ncü fıkraları yerine aşa

ğıdaki metnin ikamesini arz ve teklif ederim. 
Niğde 

Nuri Kodamanoğlu 
«Ödenecek miktar, personel giderleri için, 

işverenle aralarındaki mukavelelere göre, yok
sa geçmiş aylardaki tediye bordrolarındaki öde
melere göre; kiralar kira mukavelesi üzerinden, 
sair masraflar için tediye evrakı üzerinde ön
ceki aylar için yapılacak ödemelere bakılarak, 
yaz aylarının özellikleri de dikkate alınmak 
şartı ile hesaplanır.» 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Naidir Yavuzkan 

«Bu ödenecek miktar, 1970 - 1971 öğretim 
yılından önceki iki öğretim yılının Temmuz, 
Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait okulların iş
letme defterlerindeki masraflarının, o yıllarda 
okuldaki öğrenci sayısına bölünerek beher öğ
renci için bulunacak ortalama miktar 1970 -1971 
devresindeki öğrenci sayısı ile çarpılarak he
saplanır. 

Bu aylar için daha önce ödenmiş personel ve 
genel masraflar varsa dikkate alınır.» 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddede, aşağıda tesbit ettiğim de

ğişiklik yapıldığı takdirde bütün endişelerimin 
dağılacağına kaaniyim. 

Saygılarımla. 
Niğde 

Hüsametin Başer 
1. 13 ncü maddenin 13 ncü satırında «mas

rafları» kelimesinden sonra «kârı» kelimesinin 
eklenmesi, 

2. «Eylül» ayından sonra «Ekim» ayının 
eklenmesi. 

BAŞKAN — 1 nci önergenin işlemine geçi
yorum. 
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(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, katıl
mıyoruz. Plân Komisyonunda bu mevzu uzun 
uzun münakaşa edildi ve defterlerden yapılmak 
suretiyle hiçbir tarafın her hangi bir şekilde 
haksızlığa uğramaması ölçüsü dikkate alınarak 
bu hüküm getirildi. Bilindiği veçhile defterler 
noterler tarafından musaddaktır, dolayısiyle 
itibar edilmesi zaruri müesseselerdendir. O yön
den, bu istikamette getirilecek bir kararın her 
hangi bir haksızlığa mahal ve meydan vereceği 
endişesi ile katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal iştirak ediyor musu
nuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — İştirak ediyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmek
tedir. 

Şimdi bu durumda diğer önergelerin işleme 
konup konmaması meeslesi vardır, onun için 
bir dakikanızı istirham ediyorum. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Yeni mad
de teklif edildi.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, ortada madde kalmadı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; diğer 
önergeler bakımından yapılacak işlem var mı 
diye bir noktaya bakıyorum. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Ben öner
gemi geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 
Diğer önergeler için başka bir talep var mı 

efendim?.. Sayın Başer, Sayın Aygün, Sayın 
Öktem ve Sayın Kodamanoğlu?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mad
denin hükmü kalmadı artık, önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, bendenizin önergemin oylanmasına ma
hal kalmadı; çünkü komisyon daha ileri bir 
metni madde olarak kabul etti. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, zaten benim 
«Bir dakika istirham» daki kastım o. Yeni ka
bul edilen metin muvacehesinde bu önergeler
den mevkii muameleye konulması gereken var 
mıdır?. Malûmuâliniz önergelerdeki metinler 
arasındaki farklar gayet az. 

Diğer önergelerin, kabul edilen metin muva
cehesinde muameleye konulmasına mahal yok
tur, çünkü teklif edilen muhteva yeni metinde 
bulunmamaktadır. Meselâ bir kelimenin çıkarıl
ması talebediliyor; halbuki o kelime yeni me
tinde yoktur... 

Bu durumda 13 ncü maddeyi teklif edilen 
ve kabul edilen şekli ile okutuyorum : 

Madde 13. — 1970 - 1971 öğretim yılında 
öğrencilerin özel yüksek okullara ödemek zo
runda oldukları ücretlerden 9 Temmuz 1971 ta
rihinden sonraki döneme isabet eden kısımları 
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
dar borçlandırılır ve kanuni yollarla tahsili ci
hetine gidilir. Borç tutarı, gereğinde kurucu
nun döner sermayeden alacağına mahsubedilir. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi değişik şekli 
ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmesi sebebiyle 16 Temmuz 1971 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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GÜNDEMİ 
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Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluma üye seçimi 
,2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temm etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Koanis-
yonrna üye seçimi. (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL I 

GÖRÜŞME I 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İSLER 

X 1. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 (numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtıma 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : | 
12 . 7 . 1971) I 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hiakkmda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. | 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) I 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen- ! 
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis- j 
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12& e | 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) i 

X 4. — özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak | 

:ELEŞtM 

Perşembe 

15,00 

resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (S. Sayısı: 376) (Dağıtma t a r i h i : 
3 .7 .1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — U§ak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
neı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili tlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa-



yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Turafl. ile Sinop Milletve-
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi Emgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu ('2/3183, 2/439, 2/482) 
(8. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 19171 aylan hesaplarına alt Meclis 
Hesapları inceleme Komisyonu raporu (5/1(6) 
(ıS. Sayısı : 367) (Dağıtma tarihi : 16.6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) .(S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11 — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 

1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

13. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevffiikoğlu Hatioe-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmıaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . « . 1971) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarınım disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ödüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

19. — 31 . 7 . 1970 gün v e 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuma dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karana Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6 .1971) 



20. — C. Senatosu istanbul Üyeâ Mebrure Ak-
solöyUn, ellerinde sağlık muayene fiği bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün 'muharip gazilere Millî SavrnKmıa Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi halkkında 
kamın teklifi ve Millî Savunmıa Komisyonu ra
pora (2/301) (S. Sayım : 372) (Dağıtıma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

21. — Millet Meclisi, Cuımnurbaşkanilığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) (Da

ğıtma tarihi : 1 .7 .1971) 
22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 

Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihti! : 3 . 7 .1971) 

23. — içel Mfletvefciii Celâl Kargılı W Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

24. — Adıyaman Milletvekili M. Zekiı Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

X 25. —1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruma dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/489; C. Senatosu : 1/1241) 
(M. MeclM S. Sayısı : 380; C. Senatosu S. Sa
yısı : 1590) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1971) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
Ikanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 ncd maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa MilletveksM Kasım önadım'ın, 
çırak, fcafcfia ve ustahik üsanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, MSHî Eğitim, Çalışma ve H â n 
koanisyonlanndan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş üinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta/rini : 
15 . 3 .1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı mjadidelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci efe) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 30G) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayışı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 



X 8, — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. —Kayser i Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kmunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 aıcü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi üe 
tamir iMiüılelyvekîili Burhanettin Aısutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı ıSosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştikdimesıine dair 
»kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

11. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında 'kanun tasarısı 
üe tstanlbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıl'ar kanunu teklifi ve İmar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
ruOıan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden. aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 1.1 . 5 . 1971) 

13. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıadbedileniere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve-
kiM Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak-
kunıda kanun tekdiri ve İçişleri, MMî Savunma 
ve Plân komisyondan raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.19(71) 

14. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile is
tanbul Millleifcvekıifld İlhamı Sanear ve 16 arkada

şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlıanndan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı G-eçiei Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

15. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili İlhamd Sanear ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

16. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özefce ve izmir Milletvekili Burhanet
tin Asutay ve 6 arkadaşı üe DenMi Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 17. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

18. — 14 . 7 : 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla 'eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

19. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 



Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 dıoğumlu 
Zeıhra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . ü . 1971) 

20. — Kastamonu iline bağılı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'im ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48)' (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

21. — Boğa-ziıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

22. — Artvin ilimin Şavşat (ilçesinin merkeze 
'bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 

15 . 6 . 1971) 
23. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe

sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

24. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu AJbidin Demirfoağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

25.— İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaPm 

n mm 

5 — 

I ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

I 26. — Aykut Alpergün'ün, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 27. — Afyon Milletvekili Rıza öerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıaksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 eı- üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

28. — İbrahim Recep Ayışık'nı cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (]/36y; (̂ S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 29. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
J Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların-
I dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 

Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

30. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 

I (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 31. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 

i Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da-
| ğıtıma tarihi : 21 . 6 . 1971) 
I 32. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis-

j yonıı raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt-
j ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 33. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan-
| bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
i tasarısı ve MMî Eğitim ve Plân komisyonları ra-
; porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta-
I rihi : 12 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 131 nci Birleşim) 




