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İÇİNDEKİLER 
Sarfa 

Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarılarının, havale edildikleri komis
yonlardan beşer üyenin iştiraki ile kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi
ne dair Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Başkanı Mehmet Güler'in önergesi 443:444 

4. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla de
ğişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısını görüşmek üzere, tasarının 
havale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon teş
kiline dair Tarım Komisyonu Başkanı Ru
hi Tunakan'm önergesi 444 

5. — Deniz Kuvvetlerine yabancı mem
leketlerden harb gemileri, harb gemisi 
cihaz ve silâhları ve harb gemisi inşa mal
zemesi satmalınmasma dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/31; Cumhuriyet Senatosu 
1/1224) (S. Sayısı: 1587) 444,466:467 

Sayfa 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 438:439 
2. — GELEN KÂĞITLAR 439 
3. — YOKLAMA 440 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 440 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fe

ridun Cemal Erkin ve İbrahim Etem Kara-
kapıcı'ya izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/1032, 1033) 440 

2. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çevre 
yolu projesi salhasımdaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifinin, ha
vale edildiği komisyonlardan üçer üye alın
mak suretiyle teşkil edilecek bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesini istiyen Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakaş'm öner
gesi 440:443 

3. — 29 . 7 . 1971 tarihli ve 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine; 

Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına; 
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Sayfa 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 444,449 
1. — Yeniden açılacak (Devlet Mü

hendislik ve Mimarlık Akademileri) nin 
kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 

Sayfa 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi: 1/848; C. Senatosu: 
1/1205) (S. Sayısı : 1572) 444:449,449:465, 

468:469 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu : Tekel 
maddelerine yapılan zamların piyasadaki enf-
lâsyonist hareketleri kamçılıyacağına ve bun
ların ihracatımızı menfi yönde etkiliyeceğini 
belirtti. 

Adana üyesi Muslihittin Yılmaz Mete; pa
muk taban fiyatının yeniden gözden geçiril
mesini, Çukobirlik, Tariş ve Sümerbankın alım
larının erken başlatılmasını istedi. 

Genel Kurulun Çarşamba günleri de top
lanmasına dair Başkanlık Divanı kararı okun
du ve kabul olundu. 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Tem
muz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Cumhu
riyet Senatosunca değiştirilen maddelerini gö
rüşmek üzere kurulan Karma Komisyona ka
tılacak üyelere dair Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi okundu ve tasvibolundu. 

İş Kanunu tasarısını görüşmek üzere, tasa
rının havale edildiği komisyonlardan üçer üye 
alınmak suretiyle, bir Geçici Komisyon kurul
masını istiyen Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm 
önergesi okundu ve kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, üniversite ve yüksek okullarda vu-
kubulan boykot, işgal ve diğer hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesinin, talebi 
üzerine, geriverileceği bildirildi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye; 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl üye; 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek üye 

seçimlerinin ertelenmesi kabul olundu. 
6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 

Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın

da kanun tasarısı görüşüldü ve kanunlaşması 
kabul edildi. 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketler
den harb gemileri, harb gemisi cihaz ve silâh
ları ve harb gemisi inşa malzemesi satınalmma-
sma dair kanun tasarısı görüşüldü. Açı kovla
maya itiraz olunduğundan netice tebliğ olun
madı. 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı gö
rüşüldü ve kanunlaşması kabul edildi. 

istanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin 004. 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 527, 
Malatya Üyesi Hamdı Özer'in 563,565, 
izmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun 564 

sayılı sorularının görüşülmesi ilgili bakanla
rın; 

Kars Üyesi Ziya Ayrım'm 562, 
İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in 566 

sayılı sorularının görüşülmesi soru sahipleri 
ve ilgili bakanların bu birleşimde bulunmama
ları sebebiyle, gelecek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi, önerge sahibi ve ilgili 
Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Ek
rem özdenin, istanbul Sağmalcılar ve Esenler 
mıntakalarında vukubulan kolera, hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi, öner
ge sahibi ve ilgili Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki 
katkı ve etkilerine dair Senato Araştırması 
istiyen önergesi, ilgili Bakanın, 
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Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata-
lay'm, bÖIgelerar asında artan farklılık ve böl
gesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı hu
suslarında Senato araştırması istiyen önergesi 
ilgili Bakanın; 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, Demokratik Cumlıuriyet düzenini 
yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi 
hususunda Senato Araştırması istiyen önergesi, 
ilgili Bakanın hazır bulunmamaları sebebiyle 
görüşülemedi. 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ilgili ko
misyonun; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet To-
paloğlu'nun, Dilekçe Karma KomisyDnu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri; önerge sahiplerinin; 

Cumihuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
•Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı J 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı ka
rarının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner j 
gesi, önerge sahibi ve komisyonun; i 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet (Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'nı, Dilekfce Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si, Komisyonun; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması ; 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması; 

Cumhuriyet 'Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporlarının görüşülmesi komisyonun 
h?zır bulunmaması sebebiyle, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

23 Haziran 1971 Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanmak üzere birleşime saat 17,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
'Başkanvekili Bitlis 

Hayrı Mumcuoğlu Orhan Kürümoğlu 
İKâtip 
Niğde 

Kudret Bayken 

1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair sözlü soru önergesi, Başbakanhğa gön
derilmiştir. (6/570) 

Rapor 
2. - - 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. 

Anayasasının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (İM. Meclisi 2/524; C. ISenatosu 2/331 
(S. Sayısı : 1591) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 

Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
'27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/351; C. Ssna-
tosu 1/1242) (Tarım, içişleri, Anayasa ve Ada
let, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) (Müddet : 15 er gün) 

SORULAK 

— 439 — 
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BİRİNCCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 78 nci. Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Yoklama sırasında, isimleri okunduğu zaman 

bulunmıyan sayın üyeler işaret etsinler efen
dim, lütfen. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo

nunda da 7 sayın üye vardır, bu nedenle çoğun
luğumuz tahassul etmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ C ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu üyeleri Feridun 
Cemal Erkin ve İbrahim Etem Karakapıcı'ya izin 
verilmesi halikında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/1032, 1033) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Bir sunuş var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 21 . 6 . 1971 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Feri
dun Cemal Erkin, mazeretine binaen, 14,6.1971 
tarihinden itibaren, (12 gün). 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi İbrahim 
Etem Karakapıcı, hastalığına binaen, 20.5.1971 
tarihinden itibaren, (50 gün). 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutarak oylarınıza 
sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Feri
dun Cemal Erkin, mazeretine binaen, 14.6.1971 
tarihinden itibaren, (12 gün). 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum, kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi ibrahim 
Etem Karakapıcı, hastalığına binaen, 20.5.1971 
talihinden itibaren, (50 gün). 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum, kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

2. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hak
kında kanun teklifinin, havale edildiği komis
yonlardan ürer üye alınmak suretiyle teşkil edi
lecek bir Geçici Komisyonda görüşülmesini isti-
yen Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın öner
gesi. 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon teklifi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Halûk 
Berkol ve istanbul Milletvekilleri Orhan Cemal 
Fersoy ile Nuri Erogan tarafından verilen 
ekspres yollar ve İstanbul çevre yolu projesi sa
hasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkındaki 
kanun tekliflerinin Başkanlıklarınca havale 
edildiği Senato komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu geçici bir komisyon teşki
li ile söz konusu kanun tekliflerinin bu Komis-

'r yonda görüşülmesini ar? ve teklif ederim. 

Cahit Karakaş 
Bayındırlık Bakanı 

440 — 



C. Senatosu B : 78 23 . 6 . 1971 O : i 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu teklif Anayasa Komisyonunda müzake
re 'edilmektedir. Nasıl oluyor yani, müzakere 
edilen bir teklif oradan alınıp Karma Komis
yona veriliyor, anlayamadım. 

BAŞKAN — Yani itiraz mı ediyorsunuz 
efendim? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — İtiraz ediyorsunuz. Sayın 
Anayasa Komisyonu Başkanı, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI RE-
FET RENDECİ (Samsun) — Muhterem arka
daşlar, bu takrir mevzuu kanun teklifi Cumhu
riyet Senatclsu Anayasa ve Adalet Komisyonu
na gelmiştir. Biz, teklif üzerinde üç celse gö
rüşme yaptık. Komisyonumuzda görüşme süre
si bu ayın 27 finde bitmektedir. Bu ayın 27 si
ne kadar Komisyonumuzda meseleyi görüşüp, 
bir karara bağlayıp bizden sonra görüşülmesi 
gereken İmar - İskân, Ulaştırma ve diğer ko
misyonlara göndereceğiz. Şimdi, bizim Ko
misyonumuzda görüşme aşağı yukarı bitmiş; 
yarın saat 15 te toplanacağız, Komisyon ola
rak karara bağlayacağız. Biz melseleyi görüş
tükten sonra diğer komisyonlarda görüşülme
den Geçici bir Komisyona verilmesinde bir ay
kırılık, bir acayiplik gibi bir şey olur. Zaten 
Komisyonlara ayrılmış günler 18 dir. Bu, bir 
ay içerisinde de diğer komisyonlarda görüşülüp 
Umumi Heyete gelebilir. İşin istical tarafı o 
zaman düşünülür. Mesele üzerinde de Anaya-
ya aykırılık gibi bâzı iddialar vardır. Umumi 
Heyette mesele görüşülürken dahi yine Anaya
sa Komisyonundan geçmesi gereklidir, Anaya
saya aykırılığının tam karara bağlanması için. 
Bu (sebeplerle bu Geçici Komisyon fikrinin uy
gun olmadığı kanaatindeyim. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurun. 

Şu, açıklama karşısında teklifinizi geri alı
yor musunuz efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Efendim, 
konu İstanbul köprüsü ve çevre yolları pro

jesinin zamanında bitirilmesiyle ilgili bir ko
nudur. İkinci Beş Yıllık Plâna girmiştir, prog
rama bağlanmıştır ve bu çevre yollarına isabet 
eden mıntakadaki gecekonduların tasfiyesini 
öngören bir kanun teklifidir. Kanun teklifi 
Millet Meclisinde bir Geçici Komisyon mari
fetiyle ele alınmıştır. Zira, her Komisyonda 
Bayındırlık, Ulaştırma, Anayasa - Adalet, 
İmar - İskân komisyonlarında görüşülmek [su
retiyle, kaybedilecek zaman işin müstaceliyeti 
bakımından ehemmiyet arz etmekteydi. Bu se
beple konu Millet Meclisinde geçici bir komis
yon marifetiyle ele alınmış Millet Meclisinden 
Yüce Senatoya gelmiş idi. Yüce Senatonun 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda kanun tek
lifi müzakere edilmektedir fakat, edindiğimiz 
intiba o dur ki, diğer komisyonlarda da aynı 
prosedür takibedilmek suretiyle müstacel olan 
bu kanun teklifi uzayacaktır ve dolayısiyle 
köprü ve çevre yollarının programlanmış müd
det zarfında bitirilmesi büyük bir müşkülât 
arz edecektir. Basında da mütaaddit vesile
lerle görmektesiniz. «Gecekondular yıkılıyor, 
yıkılacak, çevre yolları istimlâki gecikmiştir» 
gibi şikâyetler vardır. Senato komisyonların
dan tefrik edilecek ilgili arkadaşlardan kurulu 
bir Gerici Komisyonda görüşülmesinde, işin 
ehemmiyeti, işin vatandaş ve idare cephesinden 
süratle neticelenmesi bakımından zaruret gör
dük. Bu sebeple bir Geçici Komisyon marife
tiyle tetkikini arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takdir Yüce Heyetin olacak 
efendim. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; gerek kanun tek
liflerinin ve gerekse tasarıların Millet Mec
lisinden Yüce Senatoya intikalinden sonra na
kil bir muameleye tabi tutulacağı meydanda
dır. Başkana gider, Başkanımız hangi komis
yonlarda mesele müzakere edilecekse o komis
yonların isimlerini tâyin eder ve komisyonlar
daki müzakere sürelerini de tesbit eder. 

Şimdi, bu teklif milletvekili ve bir senatör 
arkadaşımız tarafından Millet Meclisine sevk 
edilmiş, Millet Meclisinde müzakere edilmiş. Se
natoya gelmiş ve ilk kademe olarak bizim 
komisyona havale edilmiştir. Komisyonumu
zun Sayın Başkanı Rendeci meseleyi burada 
açıkladı. Bakan diyor ki «köprü ve çevre yol-
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larmın yapılmadı müstacel bulunduğundan ve 
Anayasa Komisyonuunda is uzadığından dolayı 
şimdi hemen alelacele bir Karma Komisyon 
seçiniz, orada müzakere edilsin isi bitirilsin» 
Bu teklif bizim tüzüğümüze uygun mudur, de- -
ğil midir bu hukukî mülâhazayı bir tarafa bı
rakıyorum. Ancak, şu vardır: Bilhassa Gece
kondu Kanununun neşrinden evvel yapılmış 
olan gecekondularla, bu kanunun neşrinden son
ra yapılmış gecekondular ve muayyen bir ta
rihe kadar yapılmış olan gecekonduların yıkıl
ması esası kabul edilerek bunun doğrudan 
doğruya paraya mütevakkıf olan Devlet yar
dımına hasredilmesi ve bu gecekonduların sey
yanen bu tavizlerden istifade etmeleri esası bu 
tasarıda derpiş edilmiştir. Yani gecekondusu, 
Gecekondu Kanununun neşrinden evvel yapıl
mış olan gecekondulara evet verilecek, Devle
tin himayesine mazhardır amıa o kanundan 
sonra yapılmış olan gecekondular Devlet hi
mayesine mazhar değil. Ama o yolun geçtiği 
yerdeki gecekondular, Gecekondu Kanunun
dan sonra yapılmış olsa dahi Devletin himaye
sine mazhar olacaktır diye böyle bir kanunu 
çıkarmak istiyoruz ve umumi olarak Türkiye'
deki ekspres yolları hakkında böyle bir tek
lif verilmişken komisyonda bundan tecerrüdedi-
lerek, Türkiye'deki umumi ekspres yollar tama
men çıkartılarak istanbul köprüsü ve müna-
sibolan çevre yollarına hasredilmesi de ayrıca 
eşitlik haklarına mugayir bulunmaktadır, ar
kadaşlar. Bu itibarla meselenin Anayasa bakı
mından doğru olup olmadığının, bu tasarının 
Anayasaya uygun olup olmadığının tetkiki bir 
Karma Komisyonun vazifesi cümlesinden olma
mak lâzımgelir. Hattâ, hattâ böyle bir komis
yona gönderilmiş olsa dahi bu komisyon bu 
tasarı veya bu teklifin Anayalsaya uygun olup 
olmadığı cihetini bizim komisyondan sorar, an
lar. ondan sonra esasına karar verir. 

Arkadaşlar, biz tam münakaşa ettiğimiz bir 
sırada ve bu münakaşa sona varacağı sırada Sa
yın Ekrem Acuner'in dokunulmazlığı meselesi 
alelacele getirilip bir karara bağlanması isten
diği için müzakere hemen orada kesilmiş, Ek
rem Acuner dolsyasınm müzakeresine başlanıl
mıştır. E., şimdi Anayasa ve Adalet Komis
yonu meseleyi ele almış, maddelerine girmiş, 
Anayasaya kısmen muhalif olduğu hakkında 
bâzı fikirler tebellür etmiş, ondan sonra tam 
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karara bağlanacağı sırada, yarma talik edilmiş 
iken Bakanın müdahalesi ile Anayasa Komis
yonunun elinden alınmasını, ben biraz, bu Mec
lisin hakkına ve İçtüzüğüne müdahale mahiye
tinde telâkki ediyorum. Bu teklifin reddi 
yerinde olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, îfcek-
lif hakkında Sayın Adalı ve Sayın Karaağaç-
lıöğlu da söz istemişlerdir. Teklif, karaKteri 
itibariyle, bir usul teklifi, usule ilişkin bir 
teklif niteliğinde mütalâa edilmektedir. Bir 
lehte ve bir de aleyhte sayın üyeye söz veril
mek icabeder. Sayın Refet Rendeci'ye Başkan
lık re'sen bir soru tevcih etmiştir. Bu itibarla 
aleyhte konuşan Ekrem özden 'den. sonra sıra 
itibariyle Sayın Adalı'ya lehte ıkonuşacaklaıısa 
söz vereceğim. Sayın Adalı, lehte mi efendim? 

ERDOĞAN ADALI (istamlbul) — Lehte ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — [Buyurun efendim. 
ERDOĞAN ADALİ (istanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; Sayın özden 
arkadaşımız usul hakkında söz ateıaikla (bera
ber esas itibariyle kanunun kendisine muhalif 
olduğumu buradaki konuşmaları ile belirtmiş 
oldu. Bu, ayrı (bir husustur. Kanunun metni, 
kanunun muhteviyatı, özden arkadaşımızın 
fikrine uygun olmıyabilir. Kanun huzurunu
za gelecek ve maddeleri tartışılacaktır. Ben, 
söz aldığım husus hakkında beyanda bulunmak 
istiyorum. Hiç şüphesiz sayın Başkan ıbize usul 
hakkında söz verdi. Bu bakımdan iben arka
daşımın temas ettiği gibi kanunun muhteviya
tına temas etmek istemiyorum. 

Ben, istanbul Senatörü ve nâçiz bir arka
daşınız olarak bu mevzuu buraya getirdiği ve 
kıymetli arkadaşlarımız (tarafından yapıOmış 
olan bu teklifi bakanlık olarak benimsedikleri 
için evvelâ sayın Bayındırlık Bakanı arkada
şıma teşekkür ederim. 

Sayın özden arkadaşım da gayet iyi bilir
ler istanbul içim çok mühim bir mevzudur. 
Onbinlerce vatandaş bu kanun teklifine ümit 
bağlamıştır. Zira, çevre yollariyle ve Boğaz 
köprüsü mevzulariyle Bayındırlık Bakanlığı ya-
kînen alâkalıdır. Bu gecekonduların tasfiyesi
ni de Bayındırlık Bakanlığına veren kanun bir 
an evvel Muhterem Heyetinizden geçip kanun-
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laşırsa isin neticesi bakımından ve o mıntakada 
gecekondularda oturan vatandaşlarımız bakı
mından çok faydalı olacaktır, içtüzükte bu 
hususta geçici komisyon kurulmasına mâni hiç
bir hükim yoktur. Hiç şüphesiz muhterem öz
den arkadaşımız içtüzüğü ve Anayasayı .tetkik 
buyurmuştur. Burada, Genel Kurulca başka 
komisyonlar IkuruHabileceği gibi mezkûr ko
misyonlardan bâzıları kaldırılabilir veya ko
misyonlarım üye sayısı değiştirilebilir demek 
suretiyle içtüzüğümüz, Genel Kurulu komis
yon kurma* hususunda tanı yetkili kılmış'tır. 
Anayasaya muhalefet hususu bir kanun teklif 
veya tasarısının her halimde dermeyan edilebi
lir veyahut komisyon tarafından re'sen naza
rı itibara alınarak Anasaya ve Adalet Komis
yonuna sevk edilebilir. Buradaki Anayasa ve 
Adalet Komisyonumun fonksiyonu daha ziya
de isitişari bir organ mahiyetinde çalışmasıdır. 
Yoksa Anayasa ve Adalet Komisyonuına kanu
nun muhteviyatı itibariyle gitmesi lâzımgelen 
hususlardan olduğu için değil, kanum teklif 
ve tasarısında Anayasaya aykırı bir husus ol
duğu takdirde kanun teklif ve tasarısının mü
zakeresinin her halinde bir istişari organ ola
rak, komisyonun fikrini almak bakımından her 
zaman havale edilelbilip tekrar komisyona iade 
edilebilir- Bu bakımdan teklifte bir usulsüz
lük görmediğimi ve sayın Bakanın teklifinin 
Umumi Heyetçe tasvip (görmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalı'nın ıltitılama bir hu
susu arz etmek mecburiyetimi hissettim. Sayın 
Ekrem özden, sadet dışıi ikoınuşımamıştır. Sa
yın Ekrem özden, konuşmasında Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda teklifin görüşülmesini za
ruri kılan nedenleri izah etmiştir. Bu izah saded 
dışına çıkmak değildir, usul içinde kalmıştır, 
arz ederim efendim. 

'Teklifle ilgili olarak bir önerge gelmiştir, 
okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda mevzuun 

'karara bağlanmasından sonra geriye kalan ko
misyonlardan beşer üyenin iştiraki ile geçici bir 
komisyonun kurulmasını arz ve teklif ederim. 

'Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 
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BAŞKAN — izah etmek üzere buyurun Ba
yın Tuna. 

AHMET NU1SEET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, mevzuun Anayasa ve 
Adalet Komisyonumuzda üç celse konuşulduğu 
anlaşılıyor. Karara bağlanma safhasına gelmiş
tir. Arkadaşlarımız «Anayasaya aykırı olma di
ye bir husus mevzubahâolabilir» diyorlar. Tüzü
ğümüzün 17 nci maddesi sarihtir. Yüksek He
yetiniz, dilediğiniz şekilde komisyon kurma hak
kını haizsiniz. Benim teklifim Madem ki üç cel
seden beri Anayasa ve Asalet Komisyonumuz 
tetkik etmiştir. 18 günün kısa bir müddeti kal
mıştır. Bu müddeti onlar istimal etsin, bunu ka
rara bağlasınlar, sayın bakanımızın müstaceli
yet hususunda buyurcjukları husus da doğru
dur. Mevzuun, bizde gecikmesinden mütevellit 
geriye kalmasını Yüksek G-enel Kurulun arzu 
etmiyeceği kanaatindeyim. 

'Teklifimin ikinci kısmı; Anayasa ve Adalet 
Komisyonu işini bitirdikten sonra geriye kalan 
komisyonlar beşer üyenin iştiraki ile bir komis
yon kursunlar ve bu geçici komisyon son ince
lemeyi yapsın. Buna iltifat etmenizi rica edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Ca
hit Karakaş, bu teklife katılır mısınız efendim? 

BAYINDI&LIK BAKANI CAHİT KARA
KAŞ (Zonguldak Milletvekili) — Zannımca, bu 
işin espirisine aykırıdır. Komisyonlar arasında 
adaletsizlikler mevzubâhsolabilir. 

BAŞKAN — iSayın Ahmet Nusret Tuna'nm 
verdiği önergeyi oya koymak mecburiyetinde
yim, teklife tekaddüm etmesi icabeder. 

(Sayın Ahmet Nusret Tuna'nm teklifi, Heye
ti celileye arz ve izah olunduğu şekilde, Anaya
sa ve Adalet Komisyonunda işin intacından son
ra Geçici Komisyon teşkili niteliğindedir. 

İBu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

ÎBu önerge kabul edildiğine göre (Sayın Ba
yındırlık Bakanının teklifinin oylanması gayrı-
mümkün görülmektedir. 

3. — 29 . 7 . 1971 tarihli ve 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine; 
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Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına; 

Osman Sahnankurt'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarıları
nın, havale edildikleri komisyonlardan beşer 
üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair Malî ve İktisadi İş
ler Komisyonu Başkanı Mehmet Güler'in öner
gesi, 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, oku-
toyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda isimleri çıkarılan kanun tasarıla

rının havale edilmiş oldukları Malî ve İktisadi 
işler, Bütçe ve Plân komisyonlarından seçile
cek beşer üyenin iştiraki ile kurulacak bir -Ge
çici Komisyonda göıiişülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

1. 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı, 

2. Makbule kızı Feride Demiroğlu'na, va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, 

3. Osman Salman Kurt'a, vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

4. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 

5. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclis : 1/348; C. 

değiştirilmesine ve bu Jcanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Mecliis 1/351; C. Se
natosu 1/1242) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu

nunun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek 2 ve ek 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı Millet Meclisinde 
kabul edilip Cumhuriyet Senatosuna gelmiş bu
lunmaktadır.. Havale edilmiş olduğu Tarım, 
İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve iktisadi 
İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 
üye alınmak suretiyle kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Kulıi Tunakan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memleket
lerden harb gemilen, harb gemisi cihaz ve si
lâhlan ve harb gemisi inşa malzemesi satınalın-
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/31; Cumhuriyet Se
natosu 1/1224) (S. Sayısı : 1587) 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım 
1587 Sıra Sayılı Kanun tasarısı dün müzakere 
edilmiş ve açık oya sunulması bugüne bırakıl
mıştı. Açık oylarınıza sunuluyor. Vazifeliler 
kutuları dolaştırsınlar. 

Senatosu 1/1205) (S. Sayısı : 1572) (1) 
BAŞKAN — Bir lönerge var, okutuyorum 

efendim : 

(1) 1572 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ıCumJhuriyet iSena'tiosu Başkanlığına 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler bölümünün beşinci sırasında yer 
alan ve Senatoda bekleme süresi 23 . 6 . 1971 
tarihinde sona erecek olan yeniden açılacak 
(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademile
ri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında 
kanun tasarısının bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu arz ede
rim. 

ıŞinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — 'önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. öncelik teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Raporun maddelerle birlikte tümünün oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır, efendim. 

Komisyon ve Sayın Bakan buradalar, lüt
fen yerlerini alsınlar. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeler lüt
fen işaret etsinler... Sayın Atalay dünden söz 
istemişler... Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, bir müddet önce Hü
kümet yeniden 10 mimarlık ve mühendislik aka
demisi açılması için bir yasa tasarısını hazır
lamış, Meclislere sevk etmiş idi. Millet Mecli
sinde uzun görüşmelerden sonra, Hükümet ta
sarısı değiştirilerek kabul edilmiş idi. Cumhu
riyet tSenatosunun iki komisyonunda görüşme
ler sonunda, Millet Meclisinin metninin reddi 
kabul edilmiş; reddi istiyen komisyon ra
poru şimdi gör'üşülmektedir. 

Hükümet gerekçesinde, Türkiye'nin ikinci 
Beş Yıllık Plânın gösterdiği zaruret, Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın da çalışmaları sırasında mü
hendislik ve mimarlık için açıklar yani duyu
lan ihtiyaçlar plân tekliflerine dayanılarak 
gösterilmiş ve böylelikle yeniden 10 mimarlık 
ve mühendislik akademisinin açılman sorun
lu görülmüştür. Konu bizim Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarında görüşüldüğü 
sırada plânın bu kez fikir değiştirdiği, mev
cut yasanın mimarlık ve mühendislik akade
mileri açılmasına imkân verecek nitelikte ol
duğu, hazırlanan diğer hükümlerin ise lüzum

suz olduğu yolunda fikirler beyan edilmiş ve 
komisyonlarımız buna göre reddetmiştir. 

Bu gerçekler bize şu hususları göstermek
tedir: Devlet mekanizması içerisinde, Devletin 
müşavirliğini yapan Devlet Plânlama Teşki
lâtının konularında yetki ve bilgi ile söz sahi
bi olmak şöyle dursun, yeteri kadar bilgi sa
hibi olmadığını, bir gün mimar ve mühendise 
ülkenin daha uzun yıllar, on binlerce insangü-
cüne ihtiyacı olduğunu ifade edecek, bunun 
için bir yasa tasarısı hazırlanıp meclislere 
sevk edilmesini plânlama istiyecek, ama bir 
gün gelecek, aradan yıllar da geçmiyecek, hat
tâ aylar da geçmiyecek, aynı Plânlama Teşki
lâtı bu kez meclislerin huzurunda böyle bir 
ihtiyaç yok diyecek, mevcut yasa kâfidir. Bu 
yasa ile hem akademiler açılabilecek, hem 
yönetilebilecektir, diyecek. Bir zihniyetin, bir 
idare tarzının hazıin belgesidir bu davranışlar 
ve ifade edilen bu hususlar. Bir Plânlama Teş
kilâtı tasavvur ediniz ki, kalkışan bir Türkiye'
de bir yasamın zaruretini ifade edecek, hazır
lıklarını yapacak getirecek ama ondan sonra 
kendisi gelecek meclislerin huzurunda yok di
yecek. Bunların hiçbirisine lüzum yoktur. 
Gerçekten çok hazin bir durumdur. Şimdi bu
nun muhasebesinin yapılması gereklidir M, bun
dan sonra Devlet hayatımızda özellikle lider 
organ durumda bulunan Devlet Plânlama Teş
kilâtı gibi, milletin ümit bağladığı bir yerde 
memleketin önemli konuları ciddî şekilde tet
kik edilebilsin, ciddî surette meseleler getiri-
lebilsin. Hükmü karakuşî niteliğinde görüşler 
getirilmesin. Üç ay önce bir görüşe bir Plânla
ma Teşkilâtı sahibolur, üç ay sonra onun zıd-
dını getirir ise gerçekten bu teşkilâtı idare 
edenlerin bu davranışları üzerinde ciddî ola
rak durmak gerekir. Aslında Türkiye'nin geri 
kalmışlığının başlıca nedenleri burada yat
maktadır. Görevlerimizi ve kendimize düşen 
sorumlulukları lâyiki veçhile bilmemek ve ça
lışmamaktandır. Yoksa diğer ülkelerin kalkın
mış olan insanları bizden daha akıllı, daha 
zeki değildirler. Bizim geri kalmışlığımızın 
bir nedenini de burada aramak lâzımdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı zarureti hisse
decek, 16 bin küsur mimar ve mühendis ihti
yacı Hükümet gerekçesinde gösterilecek, on
dan sonra gelinecek meclislerde denecek ki, 
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«yok onlardan hiçbirine ihtiyaç yoktur, zaten 
mevcut tasarı meseleyi halledebilir», şeklinde 
bunlar ifade edilebilecektir. 

Şimdi söz buraya gelmişken bir hususa da
ha işaret etmek istiyeceğim. Günün konusudur, 
Cumhuriyet Senatosunun görev ve yetkileri 
üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Cumhuri
yet Senatosunun yetkisinin azlığı dolayısiyle 
bir organ olarak kendisinin fazla olduğu da 
ifade edilmektedir. Şayet Cumhuriyet Sena
tosu olmasa idi bu tasarı Millet Meclisinden geç
tikten sonra bugün bir yasa olarak hüküm ifa
de edecekti. Halbuki görülüyor ki, Plânlama
nın ve Hükümetin ifadesiyle, görüşmelerin so
nunda bu tasarı komisyonlarda da reddedil
miştir. Binaenaleyh, ya şu olacaktı tasan eğer 
kanunlaşsa idi yeni bir kanunla tasarı orta
dan kaldırılmak istenecekti, yahut yanlışlığı 
bile bile tatbik edilecekti. Ama işte ikinci 
Meclistir ki, Cumhuriyet Senatosu önünde bu 
hatalar şimdi bir dönüş yolu olabilecek ve sıh
hatli bir kanalize edilme imkânı hâsılolabilecek-
tir. Bu da Cumhuriyet Senatosunun yetki ve 
görevlerinde bir zaruret olduğunun açık ifade
si olarak, fırsatı da gelmişken gösterilmiş ola
caktır. 

Şimdi acaba biz ne yapacağız, reddi gereke
cek midir?. Gönül ister ki, Plâlamanın son gel
diği nokta içerisinde ifadeler doğru ise yani 
yürürlükte bulunan bin yüz küsur sayılı yasa 
eğer akademilerin açılmasına imkân veriyor 
ise ve dış ülkelerde öğretim üyelerimin yetiş
tirilmesine imkân hazırlıyor ise, böyle bir ya
sanın çıkarılmasına artık zorunluluk yoktur. 
Eğer gerçekten böyle ise; ama altı ay önce bir 
başka söylenir, üç ay önce bir başka söylenir. 
Hangisi gerçektir, bunun şüphesini yüreğim
de taşımaktayım. Gerçek olan hangisidir aca
ba. 16 bin küsur mimar ve mühendis açığına 
kaç yıl ihtiyacolacaktık ve mevcut yasa gerçek
ten akademilerin açılmasına imkân verecek, 
dış ülkelerde öğretim üyelerinin okumalarına 
imkân hazırlıyacak mıdır? Gerçekten insan dü
şünemiyor, hangisi doğru idi? Sevkindeki dü
şünce mi doğru idi, yasama organları huzuru
na geldikleri zamanki durum mu doğru idi? 
Çünkü Meclis birdenbire yasa hükmünü de
ğiştirmedi ki. Ve bu işi organize eden de plân
lama. Şimdi gerçek hangisi? Çok değerli Mil
lî Eğitim Bakanından bu hususta Cumhuriyet 

Senatosuna sihhatli bilgi vermesini rica ede
ceğim. Sıhhatli bilgiye çok ihtiyacımız var ve 
susamış durumdayız. Gerçek nedir bunu bile-
bilelim. 

Plânlamanın bu fikir değiştirmeleri, bu zik
zaklar karşısında gerçek nedir? Bundan son
ra bir fikre sahlibolacağım ki, Millet Meclisi
nin kabul metni yani yeni maddelerin getiril
mesini. mi kabul edelim, yoksa bizim komisyon
larımızın reddini mi oylarımızla desteklıiyelim. 
Bu hususta Sayın Millî Eğitim Bakanının konu 
hakkında sıhhatli bilgisine ihtiyacım vardır; 
ondan sonra asıl görüşlerimi ifade edeceğim. 
Gerçek nedir evvelâ bunu bilelim, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Söz iistiyen sayın üyelerin isim
lerini sırasiyle arz ediyorum: Sayın Hüseyin 
Atmaca, Sayın Öztürkçine, Sayın İnkaya, Sayın 
Dikeçligil. Söz Sayın Atmaca'da, buyurun efen
dim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim? 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Millî Eği

tim Komisyonu adına. 

BAŞKAN — Konuşmak isterseniz sizin Sa
yın Hüseyin Atmacaya takaddüm hakkınız var. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Daha son
ra konuşurum, konuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; yeniden açılacak 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri 
kanun tasarısı Millet Meclisininde kabul edil
miş, Senatomuzun Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarında reddedilmiştir. Yeni 10 
aded Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
misi açılmasını öngören bu tasarının reddi
ne ait gerekçe tatmin edici değildir. 

Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda ya
şıyoruz. Teknik gelişmeler milletleri fikir ve 
tecrübe alanlarında daha çok çalışmaya zor
lamakta, genç kuşakların eğitiminin teknik 
alana kaydırılmasını kaçınılmaz bir zorunluk 
haline getirmektedir. Başdöndürücü bir hızla 
değişen ve ilerliyen teknik gelişmelere mil
letçe yetişebilmenin 3 anailkesi vardır: 
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Birincisi, eğitim programlarını çağımızın 
gerektirdiği yöne çevirmek; 

ikincili, eğitim metotlarını ve öğretim pren
siplerini araştırma ve uygulamalı olmasını 
sağlayıcı şekilde yeniden düzenlemek; 

Üçüncüsü de, bu kanunu ilgilendirmekte
dir M, yapıcı, yaratıcı güc ve yetenekte genç
lik yetiştiren teknik okullar adedini yurdun 
dört bucağına açmak ve yaygın hale getir
mektir. 

Ulusumuzu as gelişmişlikten kurtarmanın 
yolu ancak meslekî teknik eğretim alanımda 
yaygın bir eğitim programını uygulamakla 
mümkün olacaktır. Yıllardır bu özlem çekil
mekte fakat köklü bir tedbir alınmadığını 
üzülerek görmekteyiz. Bu konuda, şûralar, 
komisyonlar toplanır, yerli ve yabancı uzman
lardan raporlar alınır, ama raporlar arşivle
rin raflarında tozlanmaktan ileri gitmez. Mil
lî Eğitim bakanları her değiştikçe radyoya, 
babına umut verici demeçler verirler, netice 
bu parlak sözler birkaç ay sonra hızını kay
beder, alışılagelmiş skolâstik öğretim çembe
ri içinden foir türlü çıkamayız. 

Eğitim reformu edebiyatı ile yıllar yılı 
avutulmuşuzdur. Sayın Örel'in bu geleneği boz
masını ve bizi yalanlamasını temenni ederim. 
Sayın Millî Eğitim Bakanımız ilk icraat ola
rak bir Reform Komisyonu kurmuştur, ihtisas 
komisyonları teşkil etmiştir. Üç aydan beri ça
lışan bu komite ve komisyonların ulaştığı ne
tice nedir, henüz bilmiyoruz. Ama, bu meclis
lerde zabıtlara geçen tenkitler, yabancı ve yer
li uzmanların verdiği dosyalar dolusu rapor
ların da bu arada tetkik edilmesini temenni 
ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun raporundan 
öğrendiğimize göre Sayın Bakan yeniden 10 
teknik okul açılmasını öngören bu tasarının 
kanunlaşmasını Hükümeti bağlayıcı nitelikte 
görmüşler; Komisyon raporunda böyle ifade 
edilmektedir. Kanunlar elbette Hükümeti bağ
layıcı nitelikte olduğu kadar Hükümete birta-

jkım imkânlar verme ve sağlama yönünden de 
hükümler getirirler, işte, bu kanun da Millî 
Eğitim Bakanlığına yüksek teknik öğretimin 
gelişiminde ve yurt sathına dağılımında yeni 
imkânlar sağlamakta ve bu imkânların Türk 
çocuklarının hizmetime girmesini temin etmek-

23 . 6 . 1971 O : 1 

tedir. Millî Eğitim Komisyonunda Bakanlık 
temsilcisi Sayın Müsteşar, kanunun çıkmasın
dan yana idi ve kanunu uzun boylu savundu
lar. Aradan bir hafta veya on gün sonra Büt
çe ve Plân Komisyonunda Sayın Bakanın, bu 
Bakanlık görüşünün dışında, kanunu bağla
yıcı nitelikte görmesinin ve bu fikir değişik
liğinin anlamını çözmek mümkün değil. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının da bu kanu
nun hazırlanmasında görüşü alınmış, hazırlan
masını müspet olarak karşılamış ve katkıda bu
lunmuş, ama 3 - 5 ay sonra aynı Devlet Plânla
ma Teşkilâtı bu fikrinden cayarak bu kanunun 
lüzumsuzluğunu komisyonlarda ifade etmişler. 
Bu nasıl bir plânlama anlayışıdır ki, 3-5 ay için
de fikir deşiştiribiliyor? Bu nasıl bir Bakanlık 
prensibi veya programıdır ki, bir hafta içinde 
liki komiisyon arasında fikir değiştirebiliyor? 
Bu durumların- Sayın Bakanımız tarafından 
burada açıklanmasında büyük yararlar görü
yorum. 

Teknik öğretim gelişimine önem verilme
den eğitim reformu yapılamam. Tarımda, sa
nayide, ekonomide gelişmiş bir millet olabil
menin tek çıkar yolu; araştırmaya, uygulama
ya önem veren teknik öğretimin yaygın hale 
gelmesidir. Bunun aksi hayaldir. Kamu oyunu 
oyalamaktan başka bir işe yaramaz. Eğitimde 
teknik eğretime ağırlık vermek zorundayız. 
Batı Almanya'daki orta ve yüksek öğretimde
ki gençlerin % 80 den fazlası meslekî teknik 
öğretimde öğrenim yapmaktadır. Bizde ise 
oran tamamen ters işlemektedir. Öğretim ça
ğındaki gençlerimizden öğrenim olanağına 
kavuşabilenlerin ancak % 18 i teknik öğretim
dedir. Bu yönlü bir eğitimle kalkınma yapıl
ması mümkün değildir. Bu anlayışla eğitim 
reformu oluşturulamas. 

Sayın Bakanın sık sık ve memnuniyetle ifa
de ederiz, eğitim reformundan bahsederken, 
yeniden açılacak 10 akademinin açılmasına ta
raftar olmamasını bu ümidimizi kırıcı görmek
teyim. Bu oranla yapıcı ve yaratıcı nitelikte 
insangücü yetiştirilemez. Geçmiş 40 yıl içinde 
teknik öğretim gelişmesi için zaman zaman 
hamleler yapılmıştır. Büyük Atatürk'ün direk
tifi ile iş eğitimi ve meslekî teknik öğretim 
alanlarında ileri adımlar atılmıştır. Ama, bu 
çabalar kısa zaman içinde daima yörüngesıin-
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den saptırılmış, bu sapmalar eğer olmasaydı, 
bugünkü Türkiye'mizle Batı dünyası arasındaki 
mesafe kapatılmış olurdu. Bugün Avrupa'ya 
ihraç ettiğimiz insangücünü memlekette kul
lanma imkânına sahibolurduk. Gerçekte kal
kınmanın en önemli unsuru insangücüdür. Kal
kınma Plânının başarıya ulaşması gerekli sa
yıda ve nitelikte insangücünün kalkınma ça
basına gerekli zamanda katılmasına bağlıdır. 
Üstün kalitede ve çok sayıda mühendis yetiş
tirmede yeni tedbirler alınmadığı sürece kal
kınma Plânı uygulanması aksıyacaktır. Bu 
tempo ile devam edersek, yani teknik eleman 
yetiştirmeye bu tempo ile devam edersek, Dev
let Plânlama Teşkilâtının raporlarından ve ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânından anladığımı
za göre, 1972 de 16 2000 mühendis açığı olaca
ğı saptanmıştır. Kalkınma hamlemizin normal 
yürütülebilmesi için yüksek seviyede teknik 
insangücü yetiştirmek zorundayız. Bu tasarı 
bu açığın kapatılmasını sağlıyacaktır. Tasarı 
kanunlaştığı takdirde, mühendislik eğitimi ala
nında, plânda öngörülen hedefe ulaşma imkâ
nı sağlanacağı inancındayım. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonunda «Bakanlık 
Teşkilât Kanunu ve 1184 sayılı Kanunla yük
sek okul açmanın mümkün olduğunu ve Bakan
lığın yetkisi içinde bulunduğunu» ifade etmiş
ler; Hükümeti bağlayıcı mahiyette olan bu 
kanun tasarısının kabul edilmemesini istemiş
lerdir. Bu tasarı Hükümeti bağlayıcı değil; 10 
aded mühendislik ve mimarlık akademisinin 
Anadolu'nun muhtelif illerinde açılmasını sağ-
lıyacak direktifi vermektedir, Hükümete. 

Diğer taraftan, bu tasarı öğretim üye ve 
yardımcılarının sağlanmasında pratik ve olum
lu birtakım esaslar getirmektedir. Mevcut 
mevzuatla bunların sağlanması mümkün değil
dir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, bu yük
sek okulların arsasının temini ile tesislerinin 
yapılmasında ve eğitim araçlarının temininde 
mahallî yardım ve halkın katkısı sağlanacak
tır. Birçok ilimiz, gençlerine yüksek öğrenim 
kurumu açılacak ümidiyle, şimdiden yardım 
kampanyası açmıştır. Bu iller 1966 yılında Dev
let Plânlama, üniversite rektörleri ve akademi' 
reislerinin bir araya gelmesi suretiyle plânlan
mış bulunmaktadır. Bu hazırlıklar içinde bu

lunan illerden birisi de Denizli'dir. Bunu bir 
örnek olarak veriyorum; Denizli bu ümitle 
3 milyon liranın üzerinde bugün malî katkı ha
zırlığına girmiş ve bu varlığını bankada blo
ke etmiş durumdadır. 

Bu tasarıyı reddetmekle, yüksek öğrenimde 
halkın gönüllü katkısını sağlamak imkânını 
reddetmiş olacağız. Bu tasarıdaki hükümlerin 
bir kısmı 1184 sayılı Kanunda olduğu görüşü 
de yeninde değildir. Yeni çıkan bir kanunun 
veya çıkmak üzere olan tasarının geçmişte
ki çıkmış bir kanuna atıf yapması daima ola
ğandır, bunun pek çok misalleri vardır. Birkaç 
gün sonra gelecek emekli Kanunu da, daha 
evvel çıkmış kanunlara atıflar yapmak sure
tiyle gelmektedir. Aksaklıklar varsa bu tasa
nda beraberce düzeltelim, yeniden inceliye-
lim, aksaklıkları giderelim. Ama, topyekûn red
detmek, gençlerimizi yüksek öğrenim imkân
larından mahrum etmek demektir, teknik öğ
retime hizmet değil, teknik öğretimin gelişme
sini engellemek demektir. 

Anadolu'da açılacak 10 yüksek irfan yuva
sına mâni olmıyalrm. Bu tasarıyı kanunlaş
tırmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığının yük
sek teknik öğretime öncelik vermesini sağla
mış olalım. Bu yıl lise ve orta dereceli tek
nik okullarımızdan yüzbiıiin üstünde öğrenci 
mezun olacaktır. Mevcut yüksek öğretim ku
rumlarımız bunların ancak % 17 sini alabile
cektir. Geri kalan gençlerimize imkân vere
bilmek için, Hükümeti bu kanunla yüksek 
okul açmaya görevlendirmiş olacağız ve genç
lerimize yeni imkânlar açmış bulunacağız. Bu 
yüksek okulların Anadolu'daki illerimizin in-
kişafındaki olumlu etkisini de düşünmek zo
rundayız. Yüksek öğrenim gençlerinin büyük 
şehirlerden ziyade Anadolu illerinde öğrenim 
yapmaları Anadolu gerçeklerini öğrenmeleri 
bakımından olduğu kadar, sosyal birtakım 
problemleri bakımından da büyük yararlar 
sağlıyacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının fikir değiştirme
sinin sebebini bir türlü anlıyamadığımı tek
rar ifade etmek ister, Yüksek Heyetinizin bu ir
fan yuvalarının açılmasında olumlu oy vere
ceği inancı ile hepimizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — 1587 Sıra Sayılı tasarıya oyunu 
kullanmıyan sayın üye var mı? 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Var efen-, 
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Oyunu kullanmıyan başka sayın üye var 

anı?.. 
Pek muhterem arkadaşlarım; müzakeresine 

başladığımız 1572 Sıra Sayılı tasarı iki komis
yonumuzdan geçmiştir. Millî Eğitim, Bütçe ve 
Plân komisyonları tasarıyı reddetmişlerdir. 
Filhâl, Komisyonu temsilen bulunan Sayın 
Nahit Altan ve Sayın Nafiz Ergeneli komis
yonu temsil edemiyecek durumdadırlar, komis
yonun üyesidirler. Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı Sayın Köker öncelik önergesini ver
dikten sonra ayrılmışlardır. Bu itibarla, Bütçe 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimin ikinci oturu 
munu açıyorum. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir efendim, Kutuyu 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu MilUJEğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/348; Cum
huriyet Senatosu : 1/1205) (S. Sayısı : 1572) 

BAŞKAN — 1572 sıra sayılı tasarının müza
keresine devam ediyoruz. Sayın Yiğit Köker 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı ve bu rapor 
'Sözcüsü teşrif etmişlerdir. Millî Eğitim Sa
yın Bakanı da hazırdırlar. 

ıSöz sırası Sayın Rifat Öztürkçine'de. Buyu
runuz efendim. 

ve Plân Komisyonunun Başkanı veya Sözcüsü, 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı veya Sözcü
sü olmadan müzakereye devamımız usule ay
kırıdır. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Atayurt 
buradaydı. 

BAŞKAN — Filhâl Atayurt da yoktur ve 
Atayurt bu raporda çekinser kalmıştır. Lütfen 
efendim komisyonlar gelsinler, usulsüz muame
lede Başkanlık devama imkân görmemektedir. 

Bu nedenle her iki komisyonun başkan veya 
sözcülerine intizar için Birleşime 10 dakika 
ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 16,05) 

kaldırın. 
Komisyon sözcüsüne intizaren rica ediyo

rum, oylama işlemi de neticelensin. 

r İŞLER (Devam) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; yeniden açı
lacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri kuruluş kanun tasarısı hazırlanmadan 
evvel Hükümet bir defa daha İkinci Beş Yıllık 
Plâna uygun olmasına rağmen Devlet Plânlama 
Teşkilâtına sormuş ve Devlet Plânlama Teşki
lâtı da 20 . 5 . 1970 tarih 6890 numaralı yazısı 
ile yeniden açılacak 10 tane akademinin İkinci 
Beş Yıllık Plâna uygun olduğu mütalâasını 
serd etmiş ve bu mütalâaya dayanarak da Hü
kümetimiz hazırlamış olduğu tasarıyı 9.6.1970 
tarihinde Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunmuş ve komisyonlarda yapılan müzakereler
den sonra Millet Meclisinde öncelik ve ivedilik-

••»• m>-*<m < • • •••• 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Kudret Bayhan( Niğde) 
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de ve bütün diğer işlere takdimen müzakere edi
lerek kabul edilmiştir. 

Şimdi bu kabul edilen tasarının bizim Cum
huriyet Senatosunun Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarında reddi cihetine gidilmiş
tir. 

Şimdi raporun 1 nci kısmında, 1184 sayılı 
Kanunun 1 nci, 2 nci ve 12 nci maddeleri mev-
cudolduğundan. böyle bir kanuna lüzum yoktur 
deniyor. 

Diğer bir husus; Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın durumuna geliyorum. Devlet Plânlama Teş
kilâtı burada adetâ bir nevi hacı yatmaz gibi 
«gelen ağam, giden paşam» kabilinden. Hükü
mete «evet, 10 tane açılması ilâzım'dır» diyor ve 
İkinci Beş Yıllık Plânla bu kabul ediliyor. İkin
ci Beş Yıllık Plân da bir kanundur. Yüce Mec
lislerin. tasvibinden geçmiştir. Bu itibarla Yüce 
Meclislerin tasvibinden geçmiş olan bir konuda 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ikinci yazısı in
dîdir, hissidir, bir ilmî esasa dayanmamaktadır. 

Komisyonumuz 1184 sayılı Kanunun 1 nci, 
2 nci ve 4 ncü maddeleri mevcudolduğu nedeni 
ile böyle bir, tasarıya lüzum olmadığını ileri 
sürüyor. 

1184 ra-yılı Kanunun ilk teklifçisi bendeniz 
olduğum için bu kanunu oldukça iyi bilirim. Bü
tün teferruatlarına varıncaya kadar, incelikle
rine varıncaya kadar, en hassas noktalarına va
rıncaya kadar şuur süzgecinden geçmiştir ve 
Yüce Meclislerin iltifatına mazhar olmak sure
tiyle 1184 sayılı Kanun olmuştur. 

Şimdi 22 . 5 . 1969 tarih ve 1184 sayılı Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Ka
nunu var iken, Millet Meclisinde öncelik ve ive
dilikle kabul edilen tasarının, Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütre ve Plân komisyon
ları raporlarında, yeniden kurulacak 10 akade
minin lüzumu olmadığını, yeni açılacak akade
miler için yetkinin 1184 sayılı Kanun üe Millî 
Eğitim Bakanlığının teşkilât Kanununda esasen 
mevcudolduğu nedenleriyle reddi, istenmekte
dir ; raporun özü bu. 

Konuyu bu yönü ile tetkik edersek komisyo
numuzun isabetli bir görüş içinde olduğu fikri 
ilk nazarda yerleşir gibi ise de tasarının anaga-
yesiyle rapor arasında oldukça büyük ve bariz 
farklar mevcudolduğundan, komisyon raporla
rının reddi ile Millet Meclisinin öncelik ve ive

dilikle kabul ettiği metnin Cumhuriyet Senato-
muzca da benimsenmesi iktiza edecektir. 

Şöyle ki : 1184 sayıılı Kanunun, komisyonu
muzun dayandığı 1184 sayılı Kanunun, 1 nci 
maddesi nedir? 

Birinci fıkra : «Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Mühendis, Mimar, Yüksek 
Mühendis ve Yüksek Mimar yetiştiren, Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı, bilim'sel özerkliği 
olan yüksek dereceli öğretim ve araştırma ku
rumlarıdır» diyor. 

Görüyorsunuz ki, 1 nci maddede, komisyon
larımızın üzerinde İsrarla durduğu 1 nci mad
dede, Millî Eğitim Bakanlığının yeniden açaca
ğı bir veya iki veyahut 10 tane akademilere 
ait bir husus mevcut değildir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası, öğretim süre
lerine aittir. Gündüz olursa 4 sene, gece olursa 
5 senedir. 

3 ncü fıkrası da, yüksek kı'smı içindir. Ora
da 4 sene okuyanlar bir sene daha okumak su
retiyle, gündüz beş seneye çıkartılmıştır. 

Şimdi 1 nci madde bu. Demek ki, 1 nci mad
dede akademi kurulmasına ait bir şekil yok. 

Komisyonumuzun üzerinde durduğu ikinci 
madde nedir? 1184 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile rapor bağdaşmamaktadır. Şöyle ki : 
«Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri, 
mühendislik ve mimarlık mesleklerinde ve bu 
mesleklerle ilgili konularda öğretim ve araştır
ına yapan Makina, Elektrik, İnşaat, Mimarlık 
v. s, bölümlerden, enstitü ve bilimsel kuruluş
lardan. teşekkül eder.» . Akademiyi burada ta
rif ediyor - «Bu teşekküllerin kurulması, kaldı
rılması, değiştirilmesi, malî yönden Malliye Ba
kanlığı ile mutabık kalındıktan sonra yönetim 
esasları doğrudan doğruya Akademi Yönetim 
Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının 
onarm ile yapılır.» 

Demek ki, burada komisyonumuzun üzerin
de durduğu ikinci maddede, akademi yönetim 
kurulunun teklifi lâzım. Halbuki burada, tasa
rıda doğrudan doğruya hiçbir teklife lüzum 
kalmadan bakanlığa yetki veren bir hüküm var
dır. 

12 nci maddeye gelince : Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri arası kuruluna ait 
bir hüküm ihtiva etmektedir. Konumuz 12 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının (c) bendi : «Yeni-
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den açılacak veya müstalrillen faaliyete devam 
.'edebilecek Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri hakkında mütalâasını bildirir. Ve 
Millî Eğitim Bakanına bu müesseselerde ilk ola
rak görev alacak öğretim üyeleri ve yardımcı
ları. hakkında teklifler yapar.» 

Burada görüyoruz ki, komisyonumuzun üze
rinde durduğu 1 nci, 2 nci ve 12 nci madde de, 
Millî Eğitim Bakanlığının bu hususta istediği 
kadar, 10 tane açacaktır, 8 tane açacaktır, şek
linde bir hüküm yok. Bu hususta hiçbir irtibatı 
yoktur. 

Şimdi, gelelim konunun esasına : 
1184 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde, bö

lümlerin organları olarak, «bölüm yönetim ku
rulunun, bölüm genel, kurulunun, bölüm profe
sörler kurulunun durumları mevcuttur. Bölüm 
'başkanı olabilme şekli, akademi başkanı ola
bilme durumları, 1184 sayılı Kanunda hangi 
vasıflara haiz olacağı tadadedilmiştir. Burada 
öğretim üyelerinin profesör olmalarını şart ko
şar, 1184 sayılı Kanunda. Halbuki getirilen ta
sarıda gerek bölüm başkanı ve gerekse akade
mi başkanlarının seçilebilme yetenekliği bakı
mından bir profesör olmasına lüzum yoktur. O 
müessesede öğretim görsvlisi olması kâfi gele
cektir. 

Şimdi biz bir taraftan özel okullar, başka 
bir deyimle, devletlestiriyoruz, peki o zaman bu 
devletleştirilen bu gibi özel okulların akademi 
haline geldiği zamanda, bunlara lâzım olan öğ
retim üyeleri, bölüm başkanları, akademi baş
kanları, pröferör olacağına göre, bunları da 
bulma imkânı yoktur, o zaman bu gibi yerler eti
ketli profesör olan kişilere verilecektir. Ama, 
ilmî liyakati yeterli, üstün olan Öğretim görev
lisi olanlara bu imkân bahşedilemiyecektir. 

Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metin 
yerindedir. Bu gibi imkânsızlıkları orta
dan kaldıracaktır. Benim sizden istirhamım; 
komisyonumuzun getirmiş olduğu raporun red
di ile Millet Meclisinin, kabul etmiş clduğu met
nin aynen kabul edilmesidir. O zaman bu gibi 
meseleler yerinden halledilmiş olacaktır. Sos
yali adalet, ilim, irfan, yurdumuzun her köşesi
ne gidecektir; eğitimde eşitlik Anayasanın 
prensibine uygun olacaktır. 

Eğitimde eşitlik diyoruz. Siirt'teki vatanda
şın suçu ne, Bitlis'teki vatandaşın suçu ne, Ay-
dm'daki vatandaşın, Denizli'deki vatandaşımı

zın suçu neJdir? Hani eğitimde eşitlik? Gönül is
ter ki, Millî Eğitim Bakanlığı bu kanuna ancak 
teşekkürle mukabele etsin. Aksi halde benim 
aklıma şu geliyor «Ah okullar olmasa ne iyi 
olacak Millî Eğitim Bakanlığı» tşte Millî Eği
tim Bakanlığı bu fikir içinde ve 10 tane akade
miyi ortadan kaldırmakla sırtından 10 tane yü
kü hafifletmek istiyor. Ama, milletin yükü ne 
olacaktır? işte bu tasarı, eğitimde eşitlik pren
sibini, ilmi, irfanı yurdun her köşesine ulaştı
racaktır. Takdir sizlerindir, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine'den sonra söz 
istiyenlerin adlarını takdim ediyorum : 

Sayın Inkaya, Sayın NaJhit Altan, Sayın Di-
keçligil, Sayın Ekrem Özden, Sayın Turgut 
Cebe. 

Muhterem arkadaşlarım, 1587 Sıra Sayılı, 
Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
harb gemileri, harb gemisi cihaz ve silâhları ve 
harb gemisi inşa malzemesi satmalmmasma da
ir kanun tasarısının açık oylamasına 94 sayın 
üye katılmış, 94 kabul oyu çıkmış ve bu suretle 
tasarı kanunlaşmıştır, efendim. Arz ederim. 

Buyurun Sayın İnkaya. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben de söz is

tiyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden 
evvel konuşan arkadaşlarım aşağı - yukarı be
nim söyliyeceklerimi ifade ettikleri için şu anda 
söz almamak gibi bir durumu dahi düşünüyo
rum. Fakat, arkadaşlarımı takviye sadedinde, 
belki yardımcı olur diye söz almış bulunuyorum. 

Hepimiz hattırlarız ki, 1184 sayılı Kanunu 
1969 senesinde çıkarırken, Türkiye'nin ihtiyacı 
olan, şiddetle ihtiyacı olan teknik elemana bir 
deva olacak, çare getirecek bir kanun olarak se
vinçle karşılamış idik, bu 1184 sayılı Kanunu. 
Ama, 1969 un 6 nci ayından bugüne kadar gör
dük ki, bu anakanun mahiyetinde olan 1184 sa
yılı Kanun, Türkiye şartlarına göre kabili tat
bik olmıyan maddeleri ihtiva etmektedir. Bun
dan şunu söylemek istiyorum. 

Sayın Millî Eğitim Bakanlığının bu kanuna 
göre Türkiye'nin ihtiyacı olan teknik elemanı 
yetiştirmek üzere akademi açması imkânı çok 
sınırlı, kayıtlı olarak mevcut, 1184 te. Kıymetli 
arkadaşlarım ifade ettiler, meselâ eski kanunun 
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11 nci maddesi, «Akademi Başkam profesör ol
mazsa» 7 nci maddesine göre «Bölüm başkanı 
profesör olmazsa veya doçent olmazsa» 6 nci 
maddesine göre; «Yönetim kurulları profesör 
ve doçentlerden teşekkül etmezse» ve akademi 
açmak için, «Akademilerarası Kurulun kararı 
olmazsa», Millî Eğitim Bakanının akademi aç
ması mümkün değildir. Şimdi elbette Akademi
lerarası Kurulun veyahut başka kuruluşların, 
Plânlama gibi, Maliye Bakanlığı gibi kuruluş
ların mütalâalarını almak yerinde olacaktır. An
cak, Sayın Millî Eğitim Bakanından ben soru
yorum: Acaba Türkiye şartları bu 11 nci, 7 nci 
ve 6 nci maddelere göre bölüm başkanlarının, 
akademi başkanlarının profesör veya doçent ol
ma şartına göre, bugün akademi açması müm
kün müdür? Değildir. Çünkü, bu şekildeki öğ
retim üyesinin Türkiye'ye yeterli şekilde var 
olduğunu iddia etmek mümkün değildir. O hal
de Türkiye şartlarına uygun yeni bir sistem ge
tirmek lâzım. Bu sistem de zaten Türkiye'de 
mevcut. Orta Doğu Teknik Üniversitesi profe
sör veya doçent olmıyan öğretim üyelerine ders 
verdirttirmektedir ve dünya tatbikatı da bu 
yöndedir zaten. O halde bu kanunla yeni açı
lacak, 1572 Sıra Sayılı tasarı kanunlaştığı tak
dirde, bu şekilde bir imkân getiriyorsa, bu bü
yük bir imkândır ve meseleyi kökünden halle
decek bir imkândır. O halde, işte 1572 Sıra Sa
yılı kanun, eski 1184 sayılı Kanuna atıf yap
maktadır, şu maddeleri sununla ilgilidir, öbür 
1184 sayılı Kanunda yetkiler mevcuttur demek 
bu tasarıyı reddetmeye kâfi değildir. Sonra, bu
günkü şartlarda Türkiye'nin 1972 senesinde 
16 200 teknik elemana ihtiyacı olacak, 1982 se
nesinde 55 800 teknik elemana ihtiyacı olacak. 
Bir taraftan sanayileşeceğiz diyoruz, Türkiye'
yi kurtaracak, Türkiye'nin kalkınmasını sağlı -
yacak sanayidir diyoruz, bir taraftan da sanayi
de yeni teknolojiyi uygulayacak insanları yetiş-
tirmemekte direneceğiz. Bunun kabili izah ta
rafı yoktur. 

Ama, Sayın Millî Eğitim Bakanı belki biraz 
sonra gelip buradan diyecek ki; ben mevcut ka
nuna göre, 1184 sayılı Kanuna göre, Türkiye'de 
yarından itibaren Plânlamanın ve malî bakım
dan Mailiye Bakanlığının mütalâasını almak su
retiyle, Akademilerarası Kurulun kararım al
mak suretiyle 10 tane teknik okul, 5 tane tek
nik okul, yüksek teknik okul veya akademi, 

mimarlık, mühendislik akademisi açabilirim 
diyorsa, ben bu sözlerimi geri alacağım. Ama 
açması mümkün değildir. O halde eski kanunun 
50 nci, 51 nci maddesini geçici 3 ncü maddesini 
işler hale getirecek böyle bir kanuna ihtiyaç 
vardır. 

Yalnız ben burada kanun tekniği bakımın
dan bir hususa değineceğim. 

Böyle müstakil kanun getirilmiyebilirdi de, 
1184 sayılı Kanunun bu işlemiyen maddelerini 
tadil eden bir kanun teklifi veya tasarısı getire
bilirdi. Bu belki kanun teklifçilerinin, kanun 
tasarısını getirenlerin düşünemediği bir husus 
olabilir. Ama, bu noktaya kadar gelmiş olan, 
bugün Senatonun kabul etmesi ile kanunlaşa
cak olan, bu noktaya kadar yürümüş olan bir 
kanunu da sadece bu teknik sebepten geri çe
virmenin yararlı olmıyacağı kanaatindeyim. 

Bu arada Sayın Atalay'ın ve Sayın Atmaca'-
nın bilhassa benim de değinmek istediğim plân
lamanın iki değişik görüşünün kısa zamanda 
ortaya çıkmış olması, Millî Eğitim Bakanlığı 
yetkililerinin kısa zamanda komisyondan öbür 
komisyona fikir değiştirmiş olmaları hakikaten 
calibi dikkattir ve önemle üzerinde durulması, 
düşünülmesi lâzımgelen 'hususlardan birisidir, 
Türk idari hayatında. Ben bu hususa kıymetli 
arkadaşlarım uzun beyanlarda bulundukları 
için, işaret etmekle geçeceğim. Komisyonun ge
tirmiş olduğu raporun reddi ile, tasarının Mil
let Meclisinden geldiği şekilde kabulünü arz 
ve teklif eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi geldi ise 
de filhal 6 sayın üye konuşmadığı için önerge
yi muameleye koyamıyorum. Sayın Nahit Altan 
buyurun efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, görüşmekte olduğu
muz kanun hakikaten calibi dikkat bir mevzuu 
ortaya atmaktadır. 

Bir sene evvel, yani bu kanunun teklifinden 
bir sene evvel, 1184 sayılı Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik Akademileri Kanunu tam olarak, 
aşağı yukarı 60 maddeyi ihtiva etmek suretiyle 
çıkarılmıştır ve buna dayanılarak bir çok aka
demiler açılmıştır. Bilâhara, bir sene sonra, her 
ne sebepten ise yeniden açılacak devlet mühen
dislik ve mimarlık akademileri kuruluş ve sai-

— 452 — 



C. Senatosu B : 78 23 . 6 . 1971 O : 2 

resi namı altında bu kanun tasansı önümüze 
gelmiş bulunmaktadır. 

isminden de anlaşılacağı veçhile, aynı şekil
de, aynı ismi taşıyan kanundur. Önüne bir «ye
niden açılacak» tabiri konulmakla, başka bir 
isim altında geliyormuş gibi bir mâna ifade et
mektedir. 

'Biz Millî Eğitim Komisyonu olarak tetkika-
tımız sırasında evvelâ yetkilileri dinlemeyi uy
gun gördük ve bir su komisyonu kurduk. Bilâ-
hara, su komisyonunun tetkikinden sonra da 
yetkili şahısların izahatını istedik. Bu kanun 
tasarısının bilhassa hazırlanışında vazifeli ol
ması lâzımgelen ve kendisi yetkili bulunan eski 
bakan arkadaşımız, müsteşar ve yetkili bir ar
kadaş daha umum müdür geldi, komisyonda 
verdikleri izahatın kısaca durumunu sise arz 
edersem, meselenin aldığımız karar bakımından 
doğru olduğuna zannederim Yüce Heyetiniz de 
kaani olacaktır. 

iKanunun getirdiği, espiri olarak bize vazet
tikleri husus şudur : 

«Mevcut mevzuat, yani 1184 sayılı Kanım 
ve onun atıf yaptığı diğer kanunlar. Acil mü
hendislik ihtiyacını karşılamıyordu. Plânlama
nın öngördüğü mühendis ihtiyacını karşılamak 
için getirdik» dediler. O vakit kendilerine şu 
suali tevcih ettik : 

1972 senesinde 16 500 tane mühendis ve mi
mara ihtiyacımız olacaktır. Bu açacağınız mü
hendislik ve mimarlık okulları kaç tane öğrenci 
alıyor, yahut kaç öğrenci yetiştirecek? «Beşyüz» 
dediler, 10 tanesi, eder 5 bin tane. Demek ki, 
1972 senesine göre de bunu yetiştiremiyeceksi-
niz. Çünkü, bu kanuna göre 5 senede açmaya 
mecbursunuz, öyle ise bu ihtiyacı karşılıyacağı 
hususundaki teklifiniz muallâkta kalıyor. Kal
dı ki, eğer iddia ettiğiniz gibi, Plânlama buna 
müsaade etmiş ve Plânlamaya bunu kabul ettir-
mişseniz ve bu beş senelik plâna dâhil ise, zaten 
1184 sayılı Kanunda bunu açacak her türlü im
kânlar size balhşedilmiştir. Ayrıca kanun ge
tirmenize lüzum yoktur. Eğer, iddia ettiğiniz 
gibi, 1184 sayılı Kanun böyle mevzularda size 
'önleyici bâzı hususlar koymuşsa, kanun tekni
ği bakımından yeni bir kanun getirerek değil; 
o kanunun gereken maddelerini tadil etmek, 
ilâveler yapmak suretiyle daha güzel, esaslı 
bir kanun getirebilirdiniz. Kanunların daimî-

lik prensibini bozmaktasınız. Çünkü, kanunlar 
muvakkat olarak çıkarılamaz. Bu gibi anaka-
nunlar daimî olur. Farzedelim ki, 10 tane aka
demiyi kurdunuz, 11 nciyi kurmak için ne ya
pacaksınız? Yeniden bir kanun getireceksiniz. 
Bir beş tane daha kurmak istediğiniz zaman, 
yeniden bir kanun daha getireceksiniz. Siz bir 
iktidar olarak veyahut da kanun tasarısı ge
tirme salâhiyeti olan bir yetkili olarak Meclis
leri sık sık, aynı mevzularda muvakkat ka
nunlarla işgale hakkınız yoktur, demiştik. Yine 
esbabı mucibelerimden bir tanesi; «Parlâmento 
şu kadar zaman içinde, şu kadar akademi aça
caksınız diye bu kanunla icraya emir vermek
tedir» diyor. Parlâmento icraya kanun çıka
rarak emir verir. Bunu, beş senelik plânı çı
karmakla emir vermiş. O zamanda plânda bir 
değişiklik yapmak lâzım. Yalnız bu kanunu çı
karmak kâfi gelmez. Beş senelik plânı da bu
raya getirip, beş senelik plânda da buna ait 
eğer değişik hükümler icabediyorsa, onu de
ğiştirmek lâzımdır. Yalnız burada bu kanun 
plâna aykırı ise, çıkarmamız halinde yine tat
bikat sahasına koyamıyacağız. Plânlama buna 
muhalefet edecektir. Bu bakımdan da bu es
babı mucibelerini yerinde görmedik. 

Kendilerinin iddiaları, «Maddeler hukukî 
yönden ele alınırsa, eski hükümleri tekrarlar 
gibi ise de...» diyorlar; yani bizim iddialarımı
zı kendileri de kabul ediyorlar, «sarahat ver
mek ve eskiliğe uygun hükümler getirmek is
tedik» diyorlar. «Sarahat vermek ve eski hü
kümler getirmek...» Bir kere bizim ret sebep
lerimiz olan eski hükümleri tekrarladığını ken
dileri esbabı mucibelerinde de kabul ettiler. 
Sarahat ise, şimdiye kadar açtıkları okullarla 
bellidir. Nitekim, kanun tasarısının 9 ncu mad
desinde şöyle bir hüküm var; «Halen eğitim 
ve öğretime devam etmekte olan Mühendislik 
ve Mimarlık Yüksek okulları, bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bu kanun hü
kümlerine tabi olurlar» diyor. Demek ki, geç
mişte buna mümasil, akademi olmamak şartı 
ile, fakat aynı mahiyette ders ve tedrisata tabi 
okulları açmış. Hangi yetkiye dayanarak aç
mış? Kendisine 1184 sayılı Kanunun ve diğer 
kanunların verdiği yetkiye dayanarak açmış, 
şimdi bu kanunun esas esprisi bu maddede do
ğuyor. Çünkü, üç tane okul açılmış. Birisi Es
kişehir'de, birisi Elâzığ'da, birisi de Sakarya'da. 
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Söz verilmiş, bunların akademi haline getiril
mesi lâzım. Akademilerarası kuruldan bir mü
saade ve mütalâa almak lâzım, diğer yetkili 
Maliye Bakanlığının mütalâasını almak lâzım. 
Eğer bu kanunu Meclisten çıkarırlarsa, onları 
bir tarafa atacaklar ve dolayıısiyle Parlâmento
yu kendilerinin verdiği şahsi sözlerini getirmek 
için âlet edecekler. Esas kanunun gayesi bu. 
Çünkü, diğer maddelerin hepsi diğer kanun
larda var. Meselâ, 8 nci madde diyor ki, «Bu 
kanun gereğince yapılacak bilûmum inşaat ve 
tesisat hakkında 4304 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ile 4470 sayılı Kanunun hükümleri uy
gulanır.» Bu kanunlar 1942 senesinde çıkmış
tır. 4304 sayılı Kanun, yapı işlerini doğrudan 
doğruya Millî Eğitim Bakanlığının Yapı işleri 
Müdürlüğüne vermektedir. Keza 4470 sayılı 
Kanun, 2490 sayılı Kanuna tabi kılınmıyacağı-
nı, ihale yapılmadan bu işlerin yaptırılabilece
ğine ait hükümdür. Bu kanun varken, tekrar 
buraya derce tmeye ne lüzum vardır? 

Bu arada getirdikleri yeniliklerden bahse
derken, diyor ki «Arsa temininde kolaylık sağ
lıyor. Mahallî idareleri zorunlu kılıyor. Ma
hallî idareler vermeye mecbur değildirler, 
belediye meclislerine de inisiyatif vermektedir
ler.» diyorlar. Şimdi mâlûmuâliniz okul açmak 
bir kamu hizmetidir. Kamu yararına olan bir 
hizmet görülürken, bilhassa âmme müessesele
ri bu gibi hallerde karşılıklı anlaşma ile daima 
ellerindeki gayrimenkulleri birbirlerine dev
redebilirler. Yeni bir kanun getirmeye veya 
madde koymaya lüzum yoktur. «Halkın yar
dımını sağlarız.» diyorlar. Hangi vilâyete böyle 
bir okul açıldığı takdirde bir belediye veya be
lediye meclisi kendilerine arsa temin ederler? 
Hattâ halktan bunu yapacak, bağışta buluna
cak çok insan vardır. Benim Çanakkale'mde 
bile bu hususta bağışta bulunmuş şahıslar var-' 
dır ve hazırdır. Bu kanun çıkmasa da bu kadar 
işleri yapacak memlekette hayır sever vatandaş
larımız çoktur. Bunun kanunla dercine de lü
zum yok ve bir esbabı mucibe olarak da göste
rilemez. 

«öğretim üyelerinin yolluklarım karşılamak
tadır.» diyor, öğretim üyelerinin yollukları her 
zaman kanunlarla karşılanır. Anayasamızda an
garyanın olmadığı sarihtir. Bir memura veya
hut âmme hizmeti gören şahsa gereken yollu

ğun, harçlığın, aylığın verileceğine dair hüküm
ler vardır. Bunlar kanunla zaten gösterilmiş
tir. Ayrıca burada bunu zikretmeye lüzum olma
sa gerektir. 

Akademi tarifine girraiyen üç müesseseyi aka
demi haline getirmeyi de demin arz etmiştim. 
Üç müesseseyi oraya sokacak. 

«öğretim görevlilerinden akademi başkanı, 
bir bölüm başkam yapmaya imkân vermekte
dir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 1184 sayılı Kanu
nun bu husustaki hükmünde adst yok. Halbu
ki, yeni getirdikleri hükümde, «Beş tane pro
fesör oluncaya kadar.» diyor. Orada demek ki, 
118i sayılı Anakanmıda, üç profesörle bir aka
demide profesörler kendi aralarında bir baş
kan seçip, Millî Eğitim Bakanı tarafından ata
nacağı hükmü varken, buraya daha kısıtlayı
cı, daha dar bir hüküm koyuyor; beş profesör 
oluncaya kadar, diye. Dolayısıyla ondan ayrılı
yor, daha zorlayıcı hüküm getiriyor. Kolaylaş
tırıcı bir hüküm getirmiyor. Bu bakımdan da 
bu maddeye lüzum yok. 

1184 sayılı Kanun, «akademiler özerktir.» 
diyor. Bu kanun muayyen müddet geçmeden 
akademilere bu imkânı vermemektedir, ilmî 
özerkliğini de kaldırıyor. O zaman ilmî özerkli
ği kaldırırsanız, idari özerkliği de kaldırırsanız, 
bu kanunun zaten hükmüne hacet kahnıyacak, 
doğrudan doğruya istediğin gibi yüksek okul 
açabilirsin, eski açtığın o üç tane gibi yine sa
lâhiyetine dayanarak aç. 

«Torba kadro teminini kolaylaştırır.» diyor. 
Torba Kadro Kanunu mâlûmuâliniz. Bilhassa 
yeni Personel Kanununun ihdas ettiği bir mü
essesedir. Bu müesseseye göre Millî Eğitim Ba
kanlığı kendisine lüzumlu, bu gibi açılması ka
bul edilmiş, kanunların hükümlerine dayanan 
müesseseyi açtığı takdirde, ihtiyacına binaen 
yeniden torba kadro istiyerek, Maliye Ba
kanlığından bunları temin ederk, alır. Buna da 
lüzum yoktur. 

«Yurt dışında master ve ihtisas için öğrenci 
gönderme imkânları vermektedir.» diyor. Bu 
her zaman varittir, öğrenci göndermek için her 
müessesede buna ait fonlar vardır. Bütçe yıl
larında da bakanlıklar ve müesseseler bütçele
rine buna ait hükümler koyarlar ve bu şekilde 
bunu temin ederler. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, demin de arz 
ettiğim gibi, kanunun aksıy&n kısmı bakımın
dan bir daha şu noktayı arz edeyim. Meselâ, biz
de halen eğitim ve öğretime devam etmekte 
olan mühendislik ve mimarlık yüksek okulları 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bu kanun hükümlerine tabidir. Yani, hangisi
ne tabidir? Bu çıkaracağımız 9 maddelik kanu
na tabi olacaktır. Yani, 1184 e tabi olmıyacak-
tır. Bunda ne var? Hiçbir şey yok, 9 maddelik 
kanun. Anakanundan çıkaracağız, bu 9 madde
lik kanunu tabi kılacağız. Bunda hiçbir şey 
olmadığına göre, bunları akademi yaptıktan 
sonra ne şekilde idare edeceğimize dair elimiz
de hiçbir doküman kalmamaktadır. Bu bakım
dan da bu kanun, hem kanun tekniğine aykırı, 
kanunun devamlılık prensibine aykırı, hem de 
yeni bir hüküm getirmediğinden; üstelik Ba
kanlığın 1184 sayılı Kanunla verilen salâhiyet
lerini kıstığından dolayı ve plânlamaya aykırı 
olduğundan ve Plân Kanununu tadil etmediği 
için daima çatışacağından dolayı yerinde, lü
zumlu bir kanun değildir. 1184 sayılı Kanun ve 
diğer kanunlar muvacehesinde istenen her hu
sus temin edilebileceği kanaatindeyim. Komis
yonumuzun reddi bu bakımdan yerindedir. Tas
viplerinize arz ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; memleketimi
zin kaderi ile ilgili önümüze bir kanun tasarısı 
geliyor. Bu kanun, Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri kuruluşuna hazırlık bir ka
nundur. Yani, 1184 sayılı Kanuna ek bir ka
nundur. Burada iki görüş vardır. Birisi Millet 
Meclisi kabul etmiş, Senatodaki arkadaşlarımız 
bunu komisyonda görüşmüş ve reddetmiştir. 
Şimdi bizim senatör olmamızın sebebi hikmeti 
ne? Eğer Millet Meclisinden gelen bir kanun 
aynen kabul edilecek ise ve böyle olacaksa, se
natörlüğü kaldıralım, Senato müessesesi de or
tadan kalksın. Hiç lüzum yok. Şimdi arkadaş
larımızın beyanlarından öyle anlaşılıyor ki, biz 
bâzı noktalarda kendi kendimizi inkâr ediyo
ruz. iki komisyonda bulunan arkadaşlarımız 
üzerinde hassasiyetle durmuş, kanunu didik di
dik etmişler. Diyorlar ki, 1184 sayılı Ka
nun elimizde vardır. Esas anakanun bu. Bu 

anakanun dururken - ve akademiler açılı yor 
da - böyle bir 9 maddelik kanun niçin geliyor? 
Bu kanunun ruhuna ve esas gayesine aykırıdır, 
diyorlar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kanunun 
açıklarını kapatmak için. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sa
bırlı olmak lâzım. Hele siz maarifçisiniz de, 
sabırlı olunuz, lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlarımız kendi bölgelerine okul açılaca
ğı için maarifçi olarak böyle bir müdafaanın 
içine girmemelidir. Hele maarif meselesi nazik
tir. Bu kürsüye çıkıp da, «Bir mühür, bir okul.» 
teranesini tutturuyorlar. Ve arkasından akade
mi açılıyor. Akademi açılıyor, beyefendiler, ko
lay değil, bu akademi. Hem de nasıl? Mühen
dislik, mimarlık akademisi. Tek taraflı düşün-
miyelim. Teknik elemanın yetişmesi kolay şey 
mi, rica ederim? ilkokul açarken dahi insan 
düşünür. Bunu ilkokul açarken dahi düşünemi
yorsunuz. 

EKBEM ÖZDEN (İstanbul) — Açılmasın 
mı?.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Açıl
sın ama... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım. Sayın Özden, lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Açıl
sın ama, biraz da mazruf bir şey olsun. Türki
ye'nin şartlarını bilmek lâzım. Siyasi cereyan
larla, siyasi atmosfere kapılarak, bölgenin hu
susiyetlerini bilmeden, eğer siz akademi açar 
da maarifi siyasetin içerisine doğru sürükler-
seniz, işte bugün olduğu gibi, maarifi çıkmaz 
hale sokarsınız. Kifayetsiz elemanlarla Türki
ye'yi taşırırsınız, dolayısiyle mevcut okulları 
bitiren insanlara da yer bulamazsınız. Arkadaş
larımız diyor ki, teknik eleman. Özel okullar 
da Devlet okulları oluyor. Plânlama şu kadar 
insan istiyor, diyor. Bizim, akşam sabah tek
nik elemanlar kapılarımızı çalıyor, bize iş bu
lun diyorlar. Bulabiliyor musunuz? Her sena
töre geliyor, teknik elemanlar. İş bulabiliyor 
musunuz? Sorarım size. Bir defa imkânı hazır
layınız, kalifiye insanlar yetiştiriniz. Onu ye
tiştirdikten sonra o insanlar nerede olsa iş bu
labilir hale gelebilirler. Fakat kifayetsiz ele
manlarla Türkiye'yi harabezara çevirmeye 
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kimsenin hakkı yoktur. Ağanoğlu arkadaşımız, 
Trabzonludur. Trabzon'da Teknik Üniversite 
açılalı ne kadar oldu? Rica- ederim, Trabzon'da 
üniversite açılalı, Atatürk Üniversitesi açılalı 
ne kadar oldu? Öğrencilerimize biz hoca bula
mıyoruz. Yok. Bir de kalkıyoruz... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Ankara Üniversite
si açılırken de böyle söyleniyordu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Siz 
bu hayale kapıla kapıla, kifayetsiz adamlarla 
böyle duruma geldiniz. Bu modern teknik oku
yan insanlar için, bu orman işine benzemiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
nuşmıyalım. Lütfen beyefendi, devam edin efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
diyor ki, arkadaşlarımız, benim de bunu istemem 
lâzım. Çünkü, Sayın Bakana müracaat ediyor
lar. Kayseri'de Talaş Koleji vardı. Bütün bina
ları devredilmiştir. «Size verelim, bize açın.» 
diyorlar. Ben de isterim, Mimar Sinan'ın mem
leketinde bir Mimarlık Akademisi açılmamış
tır, bu zamana kadar, isterim ama, bir maarif -
çi olarak da içim yanar. Teknik okul açmak ne
ye vabeste. Bir defa ders araçları olarak alet 
ve edevatı düşününüz. Bir binası dahi yok. Öğ
retmenlerini düşününüz. Zaten bu kanunda, 
«Avrupa'ya öğrenci gönderilecek, talebe yetiş
tirilecek.» deniyor. Göndermemişsiniz, yetiştir
memişiniz, elemanınız yok, plânınız yok. Siyasi 
baskılarda haydi diyorsunuz, ondan sonra 10 
tane akademiyi şu zamana kadar açarım. Bu iş 
öyle kolay değil; memleketin çocuklarını kifa
yetsiz ellerde harcamaya ve kifayetsiz eleman 
yetiştirmeye hakkımız ve hukukumuz yoktur. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sokakta 
gezmeden kurtaracağız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — So
kakta gezme meselesi değil, istihsale mütevec
cih eğitimi koymadığınız müddetçe, böyle kifa
yetsiz okullarda, Devlet kapılarını aşındıran 
eleman yetiştiriyorsunuz demektir. Devlet ka
pılarını aşındıran elemanlar değil, maarifin ga
yesi, okulu bitirdikten sonra istihsale mütevec
cih eleman yetiştirmektir. Babasından daha 
çok iyi ticaret yapan, babasından daha çok iyi 
çiftçilik yapan, babasından daha çok üzerine 
aldığı bir vazifeyi, yürütecek insan lâzım. Baş
ka memleketlerin maarifi böyle olmuştur. Dev-
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let kapılarını zorlamamıştır. Devlet kapısını 
zorlatıp kifayetsiz elemanlar yetiştirdiğiniz 
müddetçe tehlike çanları çalar ve komünizmle 
mücadele edemezsiniz beyefendiler. Münevver 
işsizliği öyle kolay değil. Kolay değil bu. Kifa
yetsiz eleman işsizliği öyle kolay değil. 

«Her yer teknik eleman yetiştiriyor» diyor
sunuz. Teknik eleman yetiştiriyor ama demir
perde gerisinde kifayetli eleman yetiştiriyor. 
Var mı Türkiye'nizde bir mucidiniz .. Üniver
siteleriniz var, Ankara'da açtınız, güzel. Dünya 
çapında eser vermiş bilim adamınız varını?.. 
Ama başka memleketler üniversite açarken ki
fayetli adam yetiştiriyor. Çatır çatır bilim ödül
lerini kazanan, teknolojide yeni buluşlara gi
den, yeni buluşun adamı insanlar yetiştiriyor ve 
buluyor, işte teknolojide terakki bu demektir. 
Arkadaşlarımız yaygın eğitimi de yanlış anlı
yorlar. Yaygın eğitim demek, herkesin yüksek 
tahsili bitirmesi demek değildir. Yaygın eği
timi yanlış anlıyoruz. Ne demektir yaygın eği
tim? Yaygın eğitim, insanların kabiliyetleri nis-
betinde yükselmesine imkân verme, demektir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Doğru , doğru. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kabili
yetsiz insanlara da sen burada dur, sen burada 
çalış demektir. Yanlış anlıyoruz, bunu. Bunun 
deınogojisini yapıyoruz. Değil. Ziya Gökâlp'm 
bir fikri vardır; «Memleketi yükseltenler dâhi
lerle, yüksek seviyeli bilim adamlarıdır» der. 
Dâhi yetiştiremedik biz. Neden?.. Endişeye ka
pılıyoruz... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Hoca
lar kifayetsiz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çok 
okul açarsak kifayetsiz hocaların eline kalır, 
maarif meselesi; gecekonduya benzemez... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine rica ediyo
rum efendim, lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Maa
rif meselesi öyle kolay iş değil. Her çocuğunu 
okula gönderen kimse maarifçi olamaz. Çok ko
lay değil, bu. Ucuz da değil. 

«1184 sayılı Kanunla okul açılamaz» diyor. 
Niye açılamazmış? Niçin bundan önceki Millî 
Eğitim Bakanı Sakarya'da, Konya'da, Elâzığ'. 
da, Eskişehir'de açmış. Niçin açmış beyefendi, 
yüksek okul. 
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HÜSEYİN ATCAMA (Denizli) — Yüksek 
okul açtı, akademi değil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yüksek 
okulla akademinin arasında ne fark var, bana 
söylermisiniz?.. (Gürültüler) O da onun seviye
sindedir. Aynı elemanlar oraya gider. Öğretme, 
bana onu. Yüksek okulları açan adam, o akade
miye dönüktür. Aynı kalitede, aynı kalifiye in
sanlar olacak. Sen bana diyorsun ki 1184 sayılı 
Kanuna göre profesör olacak. Halbuki akademi 
olduğuna göre bu kanuna göre, doçent olmasına 
lüzum yok, profesör olmasına lüzum yok, açacak 
diyorsun. Kendi kendinizi nakzediyorsunuz. De-
mekki, öbür kanun daha kifayetli adamlara, 
öğretim üyelerine değer veriyor. Bu kanun öğ
retim üyelerini düşürüyor. 

(Millî Eğitim Bakanlığı meseleleri ortaya ko
yarken dayatıcı insan olması lâzım. Arkadaşlar 
diyorki, «plânlama, diğer bakan da öyle» 
dedi. «Millî Eğitim Bakanı, yeni bakan buraya 
gelince böyle dedi.» Niçin?.. Arkadaşlar, bu ka
bahati biz kimde arıyoruz?. Ben marifçi arka
daşlarıma da söyledim, maalesef yetiştirdiğimiz 
münevverleri, elemanları kapukulu zihniyetinde 
yetiştiriyoruz. Her gelene göre, evet efendim di
yen bir mekanizma Türkiye'de işliyor. Kifayet
siz kişiler olursa bu büsbütün işliyecektir. Bir 
Millî Eğitim Bakanı siyasi akidelerle geliyor, 
fetva alıyor; bir Millî Eğitim Bakanı geldiği 
vakit «kifayetsiz» diyor, «bu böyle olmaz» di
yor. Ondan sonra plânlama ona göre reddedi
yor. Bunu biz gelinde o elemanlarda değil, bu
nu siyasilerde aramamız lâzım. Siyasiler gider 
Millî Eğitim Bakanına baskı yaparsa, bana 
okul aç derse ve o da yaranmak politikası ile 
bir kanun getirip, bir gecenin içerisinde 10 ta
ne akademi açmak isterse ve plânlamada var, 
plânlama siz de fetva verin derse, biz buna 
ağlamalıyız, üzülmeliyiz, öyle bir teknik ele
man, plânlamacı yetiştirmeliyiz ki, Türkiye'nin 
kalkınması için arzu etmeliyiz ki, «Beyefendi 
olmaz. Bana bu salâhiyeti verdin, ben teknik 
adamım, ben plânlamacıyım. Bu doğru değil
dir, olmaz, istersen beni vazifemden al» diye-
bilsin. 

Beyefendiler, maarifin iç yüzünü bilmek lâ
zım. Bizim maarifimizde en iyi işliyen bir yer 
teknik öğretimdir. Ama, teknik öğretim içine 
dönüktür, kapalıdır. Piyasa adamı yetiştireceği 

halde, yetiştirememiştir. Teknik öğretimden 
mezun olan % 80 insanlar devlet kapılarında 
yer almıştır. Halbuki teknolojide gelişmek için 
sanat enstitülerinden mezun olanların sanayi 
çarşılarını doldurması lâzımdır. Bu olabilmiş 
mi? Daha siz teknik öğretimde dahi kalifiye 
elemanları, piyasa adamlarını, sanayide inkılâp 
yapan adamları yetiştirememişsiniz. Hattâ bu
gün düşünmeden Ortak Pazara da girelim di
yorsunuz. Ortak Pazar'ın işçileri bugün kalifi
ye insanlardır. Siçin işçileriniz Sanat Enstitüsü 
mezunu olduğu ve buna doğru gittiğiniz gün; 
milletvekili, senatör olarak ve Millî Eğitim Ba
kanlığı olarak buna doğru zorladığınız gün, 
Türkiye'de teknoloji gelişecektir. Teknolojinin 
gelişmesi bunlara vabestedir. Onların basma da 
en kıymetli, en kalifiye tekrokratları koyacak
sınız. Tekrokratlan istediğiniz kadar çoğaltın; 
şimdi fabrikalara, başka işyerlerine gidin, bir 
de Avrupa'ya gidin; böyle tatbikattan uzak 
elemanlar yetiştirdiğimiz için, işçilerden mem
nun değildirler, tulumunu giyemiyor adamları
mız. işçiye önderlik yapmıyor. Ama başka mem
leketler öyle mi?.. Aksinedir, tulumu giymiş 
terliyor. Ben buna şahsan Atatürk Üniversite
sinde şahidoldum. 1963 yılında Atatürk Üni
versitesine gittik, bizi gezdiriyorlardı. Merinos 
koyunlarının yünlerini kırpıyorlardı, makina 
ile. Bizim ziraatçılarımız, profesörlerimiz gayet 
güzel giyinmişti, gravatlı idi. Sözleşmesiz ola
rak bir Amerikan profesörü oraya gelmiş, iki 
işçiyi yanma almış ve elektrik makinası ile me
rinosları kırpıyor. Bir de ben kırpayım dedi. 
Beyefendiler, profesör 6 dakikada en büyük 
koyunu kırktı yününü aldı, havaya attı, topla
dı, katladı koydu; şu yağdan da krem yapılır 
dedi. Bakınız ilerliyen memleketlere, bakınız 
profesörlerine. Sen ziraatçına tulumunu giy di
remiyorsun ve öyle yetiştirmişsin ki, kifayetsiz. 
Sadece kuru bilgi, nazari, âmeli değil. Bu suret
le, gençleri Devlet kapısına zorlamış oluyorsun. 
Bir kanun getiriyorsunuz, şimdi bir daha Dev
let kapısına doğru zorlamaya. Millî Eğitim Ba
kanı yeni gelmiş. Bizim hukukçu arkadaşları
mızı ciddiyetle dinledim, Nahit Altan'ı, da, in
celemiş. Bütçe Komisyonu ve öbür arkadaşlar 
incelemiş ve «1184 sayılı Kanun gerekirse iş
ler, bu iş böyle sıkıştırmaya da gelmez, biz bu
nu reddedelim» demişler. Araştırmışlar, büyük 
bir kanun ile küçük bir kanun aynı çapta ola-
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bilir mi? Arkadaşımın dediği gibi, öyle yapa
caksan, ona bir ek madde daha ilâve et. Buna 
ne lüzum var, öyleyse. Hiç lüzumu yok. Acele
ye getirilmiş. 

Bir arkadaşım, özel okullar dedi. Ben, özel 
okullar kanunu çıkarken, zorluk maddelerini 
koymak istiyen bir arkadaşınızım. Hakikaten 
zorlaştırıcı maddeler konmuştur. Yarın özel 
okullar Millî Eğitim Bakanlığına devredildiği 
gün, onlar orada imtihana girdiği gün, onların 
sızılarını, sancılarını nasıl çekeceğini, okutanla
rı göreceksiniz. Beyefendiler, bilirsiniz öğret
menlik kolay değil. Her insan bildiğini öğrete
mez. Dışardan bir insanı getirirsiniz ve «al bu
nu öğret» dersiniz, öğretmek kâfi değil; peda
gojik formasyon ister, öğretme yeterli değil
dir. O öğretme ile beraber çocuklara ne kat
kıda bulunacaksınız? Ferdiyetçi olarak nasıl 
yetiştireceksiniz, nasıl millî duygularla müceh
hez kılacaksınız? Nasıl ileriye doğru giden bir 
Türkiye'yi onun kafasına sokacaksını? Bunlar 
mesele. Dersi ver, çık. Her bilen de dersi vere
mez, kolay değil. Öyle olsaydı, öğretmenlik 
meslekine Türkiye'de lüzum kalmazdı. Biz bu
gün hâlâ hakikaten kendi sahamızda, doğrusu
nu söyliyeyim, kalifiye bir öğretmen zümresi 
yaratamamışladır. Bunu bilmemiz lâzım. Ama, 
okul açılmasın mı? Ben merkeziyet sisteminin 
taraftarı değilim. Defalarca söyledim. Selçuk 
Oğulları Doğu Anadolu'da, Van'da, Elâzığ'da 
Türkiye'nin her tarafında üniversiteler açmış
lar, oraya kültür merkezleri koymuşlar, sanat 
merkezleri haline getirmişler. Fakat vaktaki 
biz muayyen yerlere toplamışız; bu iş istanbul 
Ankara, izmir'e inhisar etmiştir. Dağılsın, yine 
de istiyorum. Dağılsın ama, elemanı yetiştirme
den, binasını yapmadan, ders araçlarını hazırla
madan, yazık memlekete, açmayalım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — istanbul iş
letme Fakültesine muarızdınız. Bunu biliyorsu
nuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İşlet
me zaten... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lütfen cevap 
vermeyiniz, konuşmanıza devam buyurunuz, ri
ca ediyorum efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkanım, peki ama, arkadaşım bana söylüyor. 

BAŞKAN — Evet, onlara da ikazı yapıyo
rum efendim. Lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sade
ce istanbul'a değil, öbür taraflara da istiyoruz. 
İstanbul'a çalışılıyor, Rumlar, ekalliyetler Tür
kiye'nin parasını yiyor. O başka. Anadolu hal
kı yesin. Fakat bununla beraber, böyle bir zor
lamalı kanunun kabulüne taraftar değiliz. Bel
ki 10 vilâyete söz verildiği ve bunun üzerinde 
durulduğu için böyle bir kanun gelmiş olabi
lir. Fakat şartlar meydanda. Bu şartların al
tında olmaz. Sakarya'dan vazgeçin, istanbul'
dan gidip gelmesi bir gün süren bir yere do
çent göndereceksiniz, akademi açacaksınız, el 
insaf. Bunun eğitimi, öğretimi nerede kalır?.. 
Nerde kalır, öğrencinin ders saatlerinin dışın
da meşgul olacak lâboratuvarlara ihtiyacı var
dır. Büyük insan, kabiliyetli insan böyle geli
şir ve yetişir. Onu okul saatinden sonra, dışa
rıya bıraktınız mı, Türkiye'de eylemlere ge
çer, sokağa dökülür, işte bu şartları düşüne
rek bizim arkadaşlarımızın titiz ve hassas dav
ranması lâzım. 

RİFAT Ö3TÜRKÇİNE (istanbul) — Tek
nik okullar açsın. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, böyle bir 
usulümüz yok, efendim. Rica ediyoruz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ca
nım, teknik okuldan ne anlarsın. Dünya kadar 
var. Teknik okul, kolay mı açılır? Bir mühür 
ile bir soğuk damga ile teknik okul açılır mı? 
Neler ister bu, neler ister, neler ister, bu bi-
liyormusun? Bir mühendislik, okulu ne demek, 
akademi ne demek biliyormusun? 

Böylece arkadaşlarım, ben sözümü bağlıyo
rum. Senatör arkadaşlarımız, bilhassa iki ko
misyonda bizim namımıza is gören arkadaşla
rımız, hakikaten hassasiyetle, ciddiyetle dü
şünmüşler ve sadece Millet Meclisinden gelen 
kanunların kabulcüsü olmanın üstüne çıkmış
lar; böyle bir kanunun lüzumuna kaani olma
mışlar ve reddini istemişlerdir. Ben, komisyon
daki arkadaşlarımın fikrine taraftarım. Şu ge
len kanunun komisyonun teklifi üzerine reddi 
taraftarıyım. Kabul edebilirsiniz, ama Türki
ye'ye iyilik etmezsiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, altı sayın arka

daşımız konuşmuştur. Konuşmacılardan Sayın 
Sırrı Atalay ile Sayın Cemalettin inkaya sa
yın Bakana açıklama istirhamı ile müterafık 
soru yöneltmişlerdir. 
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Sayın Bakan cevap verecekler mi efendim? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

— Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

— Sayın Başkan, değerli senatörler; benden 
evvel konuşan kıymetli senatörler memleketin 
tümüne şâmil yüksek eğitim müesseselerinin 
yayılmasının arzusunu belirttiler ve bu 10 aka
demi kanununun bu arzuyu tahakkuk ettirmek 
maksadiyle ileri sürüldüğüne de işaret buyur
dular. 

Hiç şüphe yok ki, bütün vatan sathına şa
mil her çaptaki eğitim müessesesine sahibol-
mak, bütün vatanseverlerin ezelî bir arzusu
dur. Fakat acaba bu arzuya paralel olarak ih
tiyaç var mıdır? Yani her kademenin, ilköğre
tim, ortaöğretim ve yüksek öğretimin her ka
demesinde arzu ettiğimiz kadar ihtiyaç var 
mıdır? Acaba hissedilen yüksek öğretim ihti
yacı hakiki midir, suni midir? 

Bugün, yapılan istatistiklere göre şöyle bir 
durum var. İlkokula devam eden 100 talebeden 
ancak 5 i liseyi bitirebiliyor; bunlardan 1 ta
nesi hıyata dönüyor, 4 tanesi yüksek öğretimin 
önüne geliyor. Bu çocuklar başka bir kanal bu
lamadıkları için yüksek eğretimin kapısını zor
lamaktadırlar. Yüksek iğretime ihtiyaç oldu
ğumdan m:dır? Bu talep hakiki midir? Değildir. 
Çünkü orta eğretim kendisine düsen fonksiyo
nu yapmamaktadır. Aksine orta öğretimi biti
renlerin çoğunun hayata atılması ve küçük bir 
kısmının yüksek öğretimin önüne gelmesi lâzım
dır. Yıllardan beri bunalışımızın sebebi budur. 
Yıllardan beri yüksek öğretimin önünde yığı
lan talebelerin çırpıntılarını işitmemizin sebebi 
budur. 

Türkiye'de hakikaten teknik gelişmeye para
lel olarak teknik eğitimin artırılması zarureti 
vardır. Ama, bu zaruret acaba en yüksek sevi
yede midir, yoksa onun altındaki teknisyen se
viyesinde midir? Devlet Plânlama Teşkilâtı 1930 
senesinden itibaren insan gücü kriterleri bakı
mından bir araştırmaya girişmiştir. Fakat bu 
araştırmada kullanılan kriterler acaba hakiki 
midir? Bakalım bütün etrafımıza, büyük şehir
lere, gittiğimiz yerlere. İhtiyaç sıkıntısı, ihti
yaç hissedilen unsur yüksek eğretimi bitiren 
teknik insan mıdır, yoksa teknisyen midir? 
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Üçüncü mesele, imkânlar meselesidir. Biran 
için kabul edelim ki, arzu ve ihtiyaç birleşti, 
o halde sıra imkânlara gelecektir, imkânlarımız 
var mıdır? İmkândan şunu kasdediyorum. Evve
lâ maddi ve ikincisi öğretim üyesi imkânları
dır. 

Maddi imkânlar şudur: Bir akademi yapılan 
hesaplara göre 50 milyon liraya mal olmaktadır. 
10 akademi 500 milyon lira eder. Buna büyük 
bir fedakârlıkla yaptığımızı ve bulduğumuzu 
kabul edelim, öğretim üyesi acaba bulabilecek 
miyiz? Trabzon Üniversitesinde iki tane öğre
tim üyesi kalmıştır ve kapanma zorundadır, 
eğer, acilen çare bulamazsak. Atatürk üniversi
tesi 12 sene evvel kurulmuştur, hâlâ kendisini 
toparlıyamamıştır. Cuma günü İstanbul'da Aka-
denülerarası Kurulda yaptığımız toplantıda, Elâ
zığ Akademisi Reisi içinde bulunduğu sıkıntıya 
acilen çare bulunmasını ileri sürdü, öğretim 
üyemiz maalesef yok. Yine bu Akademilerara-
sı Kurul toplantısında evvelce açılan Devlet 
Mühendislik Yüksek Okullarının akademi hali
ne ircaı meselesi vardı. Bunu konuştuk ve fa
kat bütün akademi reisleri bu okullara buluna
cak öğretim üyesinin nasıl bulunacağı üzerinde 
büyük endişelerini belirttiler. Binaenaleyh, öğ
retim üyesi meselesi hakikaten bizi engellemek
tedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Millî Eğitim 
Bakanlığı geçmişte bir araya gelmişler ve bu 10 
akademinin açılmasına karar vermişlerdir. Ka
rar verirken kullandıkları insan gücü kriterle
ri demin arz ettiğim gibi bence şüpheli. Bunları 
kullanabilmek, bunları yapabilmek için, hangi 
tahsisatla nereyi yapacaktır. Biz, Reform Hükü
meti olarak idareye geldiğimizden itibaren eği
timdeki reformu ileriye sürdük. Neden eği
timde reformu ileriye sürdük? Şundan: Türki
ye'de eğitim konusunda maddi ve mânevi gücde 
harcamanın yanı sıra, gelir kabili telif değildir, 
çok düşüktür. Bu düşüklüğün başlıca sebebi, 
plansızlık ve kendi kendimize tahdidettiğimiz 
iclari zorunluluklardır. Ve bunları kanunlarla 
getirmişizdir. Eğer bu plânı iyi yapabilseydik 
kanunlarla kendimizi tahdideder kıstaslar hâsıl 
etmeseydik, bugün bu sıkıntının içerisinde bu-
lunmıyacaktık. 

Evvelâ eğitimimiz, gerek muhteva bakımın
dan, gerekse verilen yön bakımından üretime 
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dönük değildir. Yani gerek ilkokulda, gerek or
ta tedrisatı bitirenler daima dikey olarak çık
mak arzusunda olup, hayata dönük değillerdir, 
çevreye katkıda bulunamamaktadırlar ve ken
dilerine bir iş imkânı bulmakta güçlük çekmek
tedirler. Ayrıca, üniversite önüne gelen talebele
rimiz büyük bir sıkıntı içindedirler ve büyük 
bir adaletsizlik içindedirler. Çünkü, çeşitli lise
lerden, çeşitli tahsil seviyelerinde gelmişler ve 
bir standart imtihana tabi olmuşlardır ki, bu ta
mamen adaletsiz bir durum hâsıl etmektedir. 
Çünkü, çeşitli liselerden gelen bu öğrencilerimiz 
çeşitli bilgilere sahibolduklarmdan aynı bilgi
lere sahibolduklarını iddia edemeyiz. O halde 
eğitim reformunda neyi yapmak istiyoruz? Ev
velâ arz ettiğim gibi, orta öğretimin hayata dö
nük, üretime dönük ve insanların çevresine kat
kıda bulunabilecek ve iş bulabilecek imkâna sa-
hîbolmasını temin edecek düzeni kurmak isti
yoruz ve bunu bir plânlamanın içerisinde yap
mak istiyoruz. Buna paralel olarak yüksek öğ
retimi de plânlamak istiyoruz. Yüksek öğretimi 
üniversite bütünlüğü içerisinde mütalâa ederek 
plânlamaya gitmek istiyoruz. Şöyieki, üniversi
telerimizde büyük bir kapasite vardır, öğretim 
üyesi bakımından büyük bir kapasite vardır, 
fisik bakımından büyük bir kapasite vardır, za
manın kullanılması bakımından büyük bir kapa
site vardır. O halde bunların planlanması icabe-
der, Eğer bunlar planlanırsa, üniversitelerarası 
bir plânlama ünitesi, Millî Eğitim Bakanlığı 
plânlama ünitesi ve Devlet Plânlama Tegkiîâtî 
plânlama ünitesi bir araya gelir de yüksek öğre
timi, demin arz ettiğim, üç yönden plânlarsak, 
ileride sıkıntılarımız az olacaktır. 

öğretim üyelerinin rotasyonu sağlanabilirse, 
o halde memleket sathına dağıtılmış olan bu 
yüksek öğretim kurumlarımıza da öğretmen 
bulmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Bizim üniversite reformu için düşündüğü
müz esaslardan bir tanesi de, öğretim üyelerinin 
rotasyona tabi olmalarıdır. 

üniversite reform kanunu hazırlamaktayız. 
Bunun için ilkeler Bakanlar Kuruluna sunul
muş, Bakanlar Kurulunun tasvibi alınmıştır. 
Üniversitelere bu konuda düşündüklerini sor
umsuzdur ve sormaya devam etmekteyiz, üni
versite reform kanununu gelecek aylar içerisin
de Yüksek Parlâmentoya sunmak arzusundayız. 

1 Bu reform kanunu içerisinde okulların açılması 
ve insan gücü ihtiyacına göre miktarın tesbiti, 
demin arz ettiğim, plânlama ünitesinin kararma 
vabeste olacaktır. Eğer bunu getirebilirsek, mu
hasebemizi yapabileceğiz, elimizdeki imkânları 
ölçebileceğiz ve buna göre istediğimiz yerde, 
istediğimiz okulu açabileceğizdir. Ve bu salâhi
yeti, yapacağımız üniversite kanunu içerisine 

! koyacağız ve millî eğitim müessesesi ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bir araya gelmesi ile ka
rar altına alınmış bulunacaktır. Ayrıca her 
okul açmak için bundan böyle, şayet bu kanun 
çıkarsa, huzurunuza gelip kanun çıkarmayı ih-
tiyacolmıyacak, bilâkis bu müessesenin yatırımı 
için olan ihtiyaç 5 Yıllık Plân içerisinde plân
lamaya arz edilecek, Plânlamadan tasvibedildik-
ten sonra bu okullar otomatik olarak üniversite
nin bünyesi içerisinde açılacaktır. 

Şayet biran için Üniversite Kanununu za
manında huzurunuza getiremediğimizi kabul 
edersek, bu takdirde dahi 1184 e göre yüksek 
okul açmak hakkımız vardır. Bu yüksek okul
ları Akademilerarası Kurul kararı ile akademi 

j yapmak imkânlarımız vardır ve bunları daima 
yaparız. Yeterki elimizde imkânlar olsun. Evvelâ 
yüksek eğretim üyelerinin muhasebesini yapa
lım, He kadarım nereden kullanabiliriz. Bugün 
sallanmakta olan yüksek öğretim müesseseleri
mize öğretim üyesi temin edelim ve artanları ile 
de ileride nasıl bir müessese kurabiliriz, onu dü-

J şünmüş olalım. 
Bu itibarla, mezkûr kanunun reddini Hükü

met öngörmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Hükümet olarak öngördük ve bunu huzurunuza 

ı getirmiş bulunuyoruz. 
Sayglıar sunarım. 

I BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo-
[ rum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
| 1572 Sıra Sayılı kanun tasarısı hakkındaki 
| müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
I îlyas Karaoz 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet önergesi kabul 

1 edilmiştir. 
I Sayın Ekrem özden, son söz sizin. Buyurun 
I efendim, 
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EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin kalkın
ması ancak eğitilme ciddî önem verilmesi ile 
mümkün olacağını hepimiz kaJbul ederiz. Bunda 
hiçbir ihtilâfımız yoktur. Bir memlekette ilim 
ve fen yeteri kadar ele alınmaz ve eğitim mües
seseleri açılmazsa, medeni seviyeye erişmek ka
bil olamaz. Her nedense Türkiye'de eğitim mü
esseseleri açılmasında ve açılmış olanlarının 
uzun müddet payidar olmasında bâzı kimseler 
ve kuruluşlar çelme takma âdetlerinin içine gir
mişlerdir. Bu her zaman görülmüştür. Buna en 
büyük misal; köy enstitüleri meselesidir. Bir 
misal de şimdi huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Memlekette 10 aded Devlet Mühendislik, Mi
marlık Akademisi açılması öngörülüyor. Fakat 
sonra bundan vazgeçiliyor. Bunu yerinde gör
mediğimi ifade etmek isterim. Gönül hiçbir su
rette açılmasına teşebbüs edilen bir eğitim mü
essesinin veyahut müesseselerinin açılmasın di
ye bir karara varılmasına taraftar olmuyor. 
Böyle bir kararı çok acı telâkki ediyorum. 

Bu tasarı, «Makina, İnşaat, Mimarlık, Kim
ya ve elektrik - elektronik bölümlerini ihtiva 
eden akademilerin fizikî tesislerinin inşaatı ve 
teçhizatı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl içinde tamamlanır» diye bir kai
de getirmiştir ve bu kaide 5 yıl içinde ele alına
bilecektir. Sayın Bakanın, son beyanatını dik
katle dinledim. Derhal yapılması öngörülen bir 
kaide ileri sürülmüyor. Dikkat buyurunuz, 5 
yıl içinde bunların tatbik edilmesi için bir tole
rans tanınıyor. O zaman, şartlara göre ikinci, 
üçüncü, dördüncü senede pekâlâ böyle akade
milerin açılması öngörülebiür ve bu salâhiyet 
istimal edilebilir. Bu bakımdan bakanın; plâna 
uygun olur mu, bizim reformumuza uygun dü
şer mi, gibi düşüncelerin içine girmesinde bir 
mâna tasavvur edemiyorum. 

Ben Atatürkçü yolda yürüyeceğini ifade 
eden ve onun ilkelerini prensflbolarak ele aldı
ğını ilân eden bir kaJbinenin en mühim teknik 
ve eğitim vazifesini ele almış bir hükümet üye
sinin, bu akademilerin açılmaması hakkında 
fikre sahübolmasını üzüntü ile karşılıyorum. 

100 000 öğrenciye yüksek okullarda yer bu
lamıyoruz; ne olacak bunlar? Bu sene ne ola
cak, gelecek sene ne olacak, öbür sene ne ola
cak? Bunların hepsi sokaklardadır, arkadaşlar 
ve hepsi eyleme geçmişlerdir. Türkiye'nin bu-

I günkü hale gelmesinin başlıca sebebi demiye-
yim ama, seibeplerin içinde bu da vardır. Adam 
liseden mezun olmuştur, tasavvur ediyor M, 
kimyager, mühendis, gemi inşaatçısı olacaktır. 
Oraya gitmiştir, buraya gitmiştir... Haylr, sen 
edebiyat fakültesine gideceksin denmiştir. Olur 
mu bu canım? Bu eşitilk haklariyle, bu bizim 
Anayasada öngörülen meselelerle kabili telif 
midir? Çocuğu alıyorsunuz istediği yere değil 
istemediği yere zorla itiyorsunuz, burada çalış 
diyorsunuz. Arkadaşlar, bu ne aklen, ne man-
tiken kabul edilmiyecek bir şeydir. Şimdi aka
demi açmaya çalışıyorsunuz. Giden Hükümet 
benim yakın arkadaşım değildi. Giden Hükü
metle de muhaliftim. Hükümetin haksızlıkları
nı görüyordum, iyi yolda olmadığım söylüyor, 
buradan istifaya da birkaç defa davet ediyör-

I dum. Ama, eğitim meselesine gelince; ben eği
tim meselesinde şu hükümet, bu hükümet tanı
mam, arkadaşlar. Ben eğitim meselesinde yal
nız ve yalnız eğîtim tanırım. Adalette 
ve eğitimde partizanlık olmaz. Bunu 
birkaç defa söyledim, komisyonlarda da 
söylüyorum ve bu yolda gidiyorum. Bu 
yolda isabet vardır, arkadaşlar. Şu Hü
kümet getirmiş, bu hükümet getirmiş. Bilmiyo
rum, yanlış olabilir, teknik meseledir yanlış ola* 
bilir. Ben de yanlış söyliyebilirim. Ama, demin
cek arz ettiğim gibi, meselenin içine nüfuz et
mek ve üstünde kalmak doğru değildir, içine 
nüfuz etmek lâzımdır. 

Avrupa'ya talebe gönderilmesi öngörülüyor. 
Fena mıdır arkadaşlar? Hakikaten yerinde bir 

I harekettir. Dünyayı görmedikçe, o bizden ileri 
I olan dünyanın çalışmasına ve tarzına nüfuz et* 

mediıkçe, ilim ve fennin içine girilmedikçe Tür-
I kiye'nin batı âlemine yetinmesi kabil değildir. 
I Göndereceksiniz, görecek, anlryacak bir usta 

gibi çalışacak, bir mühendis gibi değil, bir çı
rak gibi çalışacak ondan sonra Türkiye'ye ge-

I lecek ve öğretecek. Aldığı şeyleri söyliyecek ve 
I gösterecek. Bu olmadıkça Türkiye kendi kendi-
I ne hiçbir zaman garp medeniyetinin içine gire-
I mez arkadaşlar. 

I Tasarının 7 nci maddesinde; kütüphaneler, 
I atelyeler, lâbtoratuvarlar inşaatı haSdkanda ön

celik tanındığı ileri sürülüyor. Yeni bir hüküm
dür. Belediyeler, il genel meclisleri, bu akade-

I milere yer vereceklerdir. Şimdi uğraşıyorsunuz, 
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yer arıyorsunuz. Buradan Arsa Ofisi Kanunu 
çıktı. Arsa Ofisi Kanunu ne haldedir? Sayın 
Bakan biraz evvel burada idi, kendisine sora
yım Arsa Ofisi meselesinde ilerde yapılacak 
üniversiteler, akademiler, okullar için ne mua
mele yapılmıştır, seneler geçmiştir üzerinden? 
Hayır... Bir muamele yapılmaz. Şimdiden arsa 
alınmaz. Niçin alınmaz? İlerde o arsa fiyatlan-
sm, ondan sonra mehmet efendinin arsası alın
sın. Ya, vaziyet böyle. Arsa Ofisi Kanunu bu 
maksatla çıkarılmıştı. Ona şüf'a hakkının tanın
dığı hususuna da ben itiraz ettim. Böyle §ûfa 
hakkı olmaz dedim. Şimdi şûfa hakkı şöyle dur
sun, kanun tatbikatta değil. Ne ise onu geçe
lim. 

Bu tasarının birkaç maddesi var, arkadaş
larım. 1184 sayılı Kanunla çelişik haldedir deni
yor ve en mühim sebep de bu; onun için red
dediliyor. Bu tasan 11 madde olacağına 6 mad
deye irca oilunur ve pekâlâ da tatbik edilebilir
di. O 6 madde de 1 nci, 2 nci, 4 ncü, 7 nci mad
de ve uygulama tatbik maddeleri... Böyle olur
sa çelişmede ortadan kalkardı. Bu da kabul 
edilmemiş, tümü reddedilmiş. 

Plânlamanın bu tasan karşısındaki davranı
şını hoş görmek de kabil olamıyacağmı üzüle
rek kürsüden ifade etmek isterim. Plânlama
dan salim bir fikir, kanunlara riayet, realitele
re tam mânasiyle tetabuk etme arzusu içinde 
bulunmasını biz gönülden istiyoruz. Böyle de
vam ederse, evvelce ifade edildiği gibi, plân de
ğil, pilâv olur. Buna da hiçbir zaman taraftar 
olmayız. 

Türkiye'de 10 akademi değil, belki 20 aka
deminin açılması icabedecektir. Bunu biz bura
dan bilemeyiz. Gönlümüz böyle istiyor ama, biz 
bilemeyiz. Sayın Bakan, bize bunu getirecek. 
Belki daha tetkikleri ikmal edilmemiştir. Yanıl-
madımsa sözlerinden bunu anlıyorum. Bir re
form, bir eğitim reformu içine girilmiştir. Eği
tim reformu, öğretmen için, öğrenci için, araç -
gereçler için, yüksek okullar için, ilkokullar, 
ortaokullar, liseler için ayrı ayrı mütalâa edile
cektir. Buna hiç şüphe yok. Ama, ben tahmin 
ederim ki; akademiye ihtiyaç hâsıl olacaktır. 
Bu fırsat elinizde iken ve 5 senelik bir tolerans 
tanınmışken bu fırsatı niçin itiyorsunuz? Bu fır
sattan istifade edersiniz. İlerde akademi açmak 
lâzımgeldiği zaman ve öğretim üyesi bulanııya-

| cak duruma düştüğünüz vakit, bir suhulet ka
nunu olarak getirilmiş olan bu kanunu niçin kö
şeye sıkış tırıy orsunus ? 

Türkiye'de teknik elemana ihtiyaç münaka-
; şa götürmez. Bisde idareci çoktur. Bizde hukuk-
| çu çoktur, meselâ, edebiyatçı çok. Ama, kimya-
| ger, makina mühendisi, doktor çok azdır. Yet-
| mez, istatistikler gösteriyor, bunu. Şimdi, aka-
| demi açmıyoruz diye efkârı umumiyede yapa-
| cağı tesir nedir arkadaşlar? ^Reddediyorsunuz. 
s 

Ben Senatonun kudret ve kuvvetine inanmış 
| bir adamım. Diyorsunuz ki, canım işte biraz da 

kendimizi gösterelim, bir kanunu reddetmiş 
olalım. Ama, müsaade buyurun ki, buradan öy
le kanunlar çıktı ki, çıkardık ki, kuvvet ve kud
retimizi göstermedik. Aman çabucak şu kanun-

I lan çıkaralım, dedik. Öyle kuvvet göstermiyo
ruz. Şimdi, tam eğitim meselesi geldi, kuvvet -
kudret gösterelim diyoruz. Bu galiba esen si
yasi havaların tepkisi ile olsa gerektir. Ama, 
ben ümidetmiyorum ki, her bakımdan Cumhu
riyet rejiminin esasını tenkil eden ve senelerden 
beri Anayasa içinde mücadelesi yapılmış bulu
nan Cumhuriyet Senatosunun Anayasadan kal
dırılması ve lüzumsuzluğu hususunda bir kara
ra varılsın, buna ben imkân görmüyorum, arka
daşlar. Çünkü, bu Senato; 40 yaşını doldurmuş, 
yüksek tahsil görmüş güzide insanların toplan
dığı bir yardir. Bu Senato bir süzgeçtir. Belki 
ilk devrede süzgeçlik vazifesini şu veya bu si
yasi tesirlerle yapamamış olabilir. Bu da reji
min ilk hamleleri, ilk günlerinin bir eseri ola
rak telâkki edilmelidir. Bundan sonra bu tec
rübeleri atlattık, acı kötü tecrübeler gördük ve 
belki de göreceğiz. Ama, Senatoyu müdafaa 
edeceğiz, arkadaşlar. Böyle değil ama; böyle 
kanunların reddedilmesi ile değil. 

Sayın Dikeeligil çok kuvvetli ve kudretli 
eğitim bilgisi ile bizleri cidden büyük, büyük 
sahalara götürdü. Kendisi ile çok sevişirim ve 
hürmetim fazladır. Bakanlıkta kapıkulu insan
ları yetiştiriyoruz diyor. Bu fikre tam mânasiy-
le uyuyorum. Bir bakan gelecek, aman paşam 
bu gayet güzeldir denecek, plânlamadan da ge
çirilecek, aynı bakanlığın aynı adamları, bakan 
değişecek, aman efendim o bakan zaten bunları 
bilmezdi, vazgeçin böyle kanunlardan, lüzum 

I yoktur; plânlama da zaten tesirle verdi diyecek. 
i Evet arkadaşlar, işte biz, Dikeçligil'in dediği 
i gibi, bu kapıkulu manzarasından ne zaman kur-
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tulursak o zaman rejimi salim bir sahaya getir
miş oluruz. Bakanlar değişir, kabineler düşer 
ama, bakanlıkların ta, - dipten beri yetişmiş 
kuvvet ve kudretli elemanlarının fikirleri, mem
leket sabasında düşündükleri kanuna ve ilme 
uygun fikirleri değişmez, arkadaşlar. İşte, İn
giltere'deki müsteşarlık... Nazır değişir, müste
şar değişmez. Müsteşar 20 seneden, 30 seneden 
beri müsteşardır orada. Her müsteşarın... 

c e r 
'OEMALETTÎN ÎNKAYA (Balıkesir) — 

Orada da değiştiriliyor. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Eh, şimdi 

belki orada da değişiyor, bilmiyorum. Zaman 
değişmiştir, oraida da değişiklik olabilir. 

Dikeçligirin bu fikirlerine uyuyorum, ama 
Dikeçligil burada bu tasarının reddedilmesi fik
rine tam mânasiyle uygun mütalâada bulundu
lar. Üzüntümü tekrar e'tmek isterim. Ben Dikeç-
ligil'den bunun reddini değil, bunun kabul edil
mesini, desteklemelerini isterdim. Burada onun 
müdafaasını beklerdim, ondan. Çünkü, bir eği
timcidir arkadaşlar, bir eğitimcidir. Eğitimci 
rıza göstermez bir okulun kapandığını görme
ye, rıza göstermez bir okulun açılması husu
sundaki kanun taransınm reddedilmesine, rıza 
göstermez. Bilmiyorum nasıl yaptı. Her halde 
bu sabah sol tarafından kalktı. (Gülüşmeler) 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Ben bi
lerek konuştum. Ben sol tarafımdan kalkmam, 
sağ tarafımdan kalkarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden rica ediyorum, 
bir sataşma vesilesi olmasın. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, çok özür diliyerek, hayır sataşmıyo
rum bir sevgi tezahürü gösteriyorum. Niçin sa
taşayım? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Niçin sata

şayım? Sevdiğim adama sataşmam, kimseye de 
sataşma huyum yoktur. Arkadaşlarım beni din
lediniz teşekkürler ederim, hürmetlerimi suna
rım. (Alkışlar) 

HÜSNÜ DtKEÇLÎGİL (Kayseri) — Söz is
tiyorum, sataşma var. 

'BAŞKAN — Rica ederim efendim, tavzih 
edildi, bir sataşma olmadığı da ifade edildi. 

Sayın arkadaşlarım, üç önerge ile komisyon
larımızca hazırlanan raporun reddi ve Millet 

Meclisinin kabul ettiği metnin müzakere edil
mesi istenmektedir. Üçü de aynı mealdedir, ilk 
önerge Sayın Rifat ÖEtürkçine'nindir. Okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Yeniden açılacak Devlet mühendislik ve mi

marlık akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esas
ları hakkındaki kanun tasarısının, Millet Mecli
since öncelik ve ivedilikle kabul edilen metnin, 
aynen kabul buy ur ulm asını saygı ile arz ede
rim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Siz katılıyor musunuz Sayın 
îlyas Karaöz? 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Okuyun efen
dim lütfen. 

Sayın Başkanlığa 
1572 sıra sayılı, kanun tasarısı hakkındaki 

Millî Eğitim Komisyonu ile Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporlarının reddi ile ekli olarak tak
dim ettiğim Millet Meclisi metninin müzakere 
ve kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

îlyas Karaöz 

Sayın Başkanlığa 
1572 sıra sayılı, yeniden açılacak Devlet mü

hendislik ve mimarlık akademilerinin kuruluşu 
hakkındaki tasarıyı reddeden Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonu raporlarının reddini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ben 
ilyas Karaöz'ün önergesine iştirak ediyorum. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 
Önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyu
run efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; Millet Meclisin
den gelmiş olan kanun tasarısının aleyhinde 
karar vermiş komisyon üyesi olarak huzurunuz
dayım. 
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Türkiye'de maarif sisteminin tümü hercü-
merç içindedir. Topyekûn bir millî eğitim re
formuna ihtiyacımız var. ilkokuldan yüksek 
öğrenime kadar bütün kademeleri memleketin, 
milletin ihtiyacına göre yeniden düzenlemeye 
mecbur bir durumdayız. Çocuklarımızı kabili
yetlerine göre daha küçük yaşlarda hayata ha
zırlayıcı bir eğitim sistemini kurmaya mecbu
ruz. Bugünkü sistemimiz, birtakım baskılarla, 
her kademede, okullarımızı memleketimizin ih
tiyacına göre değil, siyasi arzulara veya aile
lerin arzularına göre zorla yetiştirmek duru
mundadır. Ortaokul açıyoruz, ilkokul öğret
meni ile idareye çalışıyoruz. Lise açıyoruz ka
sabada kaymakamı, mal müdürünü, Hükümet 
tabibini hocalığa gönderiyoruz. Bu şartlar altın
da yetişen lise mezunları, üniversite kapısında 
yiizbinleri buluyor ve üniversitenin standardına 
ulaşamamış olarak geldiklerinden muvaffak 
olamıyorlar. Lise mezunu diplomasını taşıyor, 
Ihayata atılacak kabiliyeti yok, hiçbir işe yarı-
yacak hali yok. Sayın Millî Eğitim Bakanı top
yekûn millî eğitim sistemimizi ıslah edeceğiz, 
büyük bir hazırlık içindeyiz diye buyurdular. 
Bu hazırlığı hepimiz bekliyoruz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Dört gözle. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — Bu 

(hazırlığı beklediğimiz sırada zorluyoruz, 10 ta
ne yüksek mühendislik, mimarlık akademisi 
açacaksın diye. Hangi elemanla açacak? Açıl
mış üniversitelerimiz elemansızdır. Trabzon 
Üniversitesi kapanmak üzeredir. 12 yıldır açık 
bulunan Atatürk Üniversitesi profesörsüzdür. 

Şimdi soruyorum, bir akademi açacağız, 
mahallindeki bayındırlık müdürünü vazifeye 
çağıracağız. Bayındırlık müdürü akademide 
hocalık mı yapacak, bayındırlık müdürü göre
vini mi yapacak? Hocalık bir ihtisas sahasıdır, 
bir yetişme sahasıdır; bir sahada ciddî çalış
ma, ilmî araştırma yapma sahasıdır ki, öğren
cisine iyi örnek olsun, öğrencisini iyi hazırla
sın. Mevcut üniversiteleri ve yüksek okulları 
yeterli kadrolarla teçhiz etmediğimiz bir sıra
da ve bunun heyeti umumiyesini ıslaha mecbur 
olduğumuz ve bunu yapmak için gayret sarf et
tiğimiz bir sırada, Millî Eğitim Bakanlığına 10 
tane yeni akademi açmayı, bir nevi zorlıyarak, 
kısa zamanda bunları yerine getireceği kanun 
çıkarıyoruz. Bu bir hata olur, imkânlar nispe
tinde Millî Eğitim Bakanlığı bu vazifeyi göre

cektir, fakat zorlama ile müspet bir netice alı
nacağına kaani değilim. Bu kanaatimi arz edi
yorum, bu kanun tasarısını reddedelim, zorla
ma ile Millî Eğitim sistemine fayda değil, za
rar getiririz. Teşekkür eder, arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca siz de 
Karaöz'ün teklifine katılıyor musunuz? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, üç önerge Sayın 

İlyas Karagöz'ün kaleminden çıkan önergede 
birleşmiş oluyor. Tekraren arz ediyorum. Öner
ge, Komisyon raporlarının reddi ile Millet Mec
lisi metninin müzakere edilmesini tazammun et
mektedir, bunu istemektedir. Bu önergenin ka
bulü komisyon raporlarının reddini ve madde
lere geçilmesini tazammun etmiş olacaktır. Ay
rıca bir oylama lüzumsuz, icapsız mahiyette 
kalacaktır. Bu itibarla Saym Atmaca ve Sayın 
Öztürkçine'nin katıldıkları Sayın ilyas Kara
öz'ün Komisyon raporunun reddi ile Millet Mec
lisi metninin müzakereye esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sormadınız Beyefendi Hükümete ve Komisyo
na. 

BAŞKAN — Komisyon reddini istiyor ve 
Saym Bakan da konuşmasını yaptı efendim. Te
şekkür ederim. Kabul etmiyenler... 

Lütfen efendim bir tereddüt husule gelmiş
tir, kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. Bir 
daha sayılacak efendim. Lütfen... Lütfen efen
dim kabul edenler otursunlar. Kabul etmiyen
ler... 

(Balıkesir Üyesi Cemalettin İnkaya ve 5 ar
kadaşı ayağa kalkarak ekseriyet olmadığımı be
yan ettiler.) 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ek
seriyetimiz yoktur, Sayın Başkan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Oylama sırasın
dayız. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenleri sayın efen
dim, lütfen. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yalnız aded-
leri ifade buyurun efendim. 
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BAŞKAN — Önergeler reddedilmiştir, efen
dim. Önergenin reddi kanun tasarısının da red
dini tazammun etmektedir. («Kaçar rey?» ses
leri) 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ek
seriyetimiz yoktur diye ifade etmiştim, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim oylama sırasında bu 
talep... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Adedi lût-
fedecektiniz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Müstenkif kalanlar 
ne olacak?. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ri
ca ediyorum efendim.. 

İSA BİNOÖL (Muş) — Rakamlar belli, müs
tenkifleri de dâhil etseniz ekseriyetimiz yoktur. 
Israr ediyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, önergeler 21 oy ka

bul, 22 ret mahiyetinde tecelli etmiştir. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli") — Sayın 

Başkanım... 
BAŞKAN — Bu itibarla.. Müsaade buyurun 

efendim. Bu itibarla kanun tasarısı reddedilmiş 
oluyor. Bu reddin vasfını tâyin için Anayasa
nın 92 nci maddesi gereğince açık oya başvur
mak zorunluğu vardır. Bu nedenle açık oya baş
vurmak mecburiyeti ile açık oya başvuruyoruz. 
Kutular kürsüye konsun. 

Reddini vasfını tâyin bakımından açık oya 
başvurmak zorundayız, Anayasanın 92 nci mad
desi emrince. Kutular konusun efendim. Ad 
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okumak suretiyle oylama muamelesi yapılacak
tır. 

(Ordu Senatörü Selâhattin Acar'dan itiba
ren ad okunmak suretiyle oylama muamelesine 
başlanıldığı sırada Kontenjan senatörlerinden 
beş kişi ayağa kalktı, yeter sayı yoktur, dedi
ler.) 

BAŞKAN — Efendim, oylama neticesi, za
ten yeter sayının olup olmadığını meydana çı
karacaktır. 

Komisyon raporumu kabul buyuranlar beyaz, 
reddedenler kırmızı, çekinserler yeşil oy kulla
nacaklardır. 

Oylamaya başlıyoruz, efendim. 
(Ordu Senatörü Sayın Selâhattin Acar'dan 

itibaren ad okunmak suretiyle oylama muame
lesi yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımyan sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar. Oyunu kullan
ımyan sayın üye var mı?.. Yok. Oylama mua
melesi bitmiştir, efendim. 

Sayın arkadaşlar, aynı zamanda yoklama da 
istendiği için oylamanın sonucunu almak zorun
dayız. Bu nedenle diğer maddelere geçemiyo
ruz, arz ederim efendim. 

Yapılan oylama sonucunu arz ediyorum. Ko
misyonlarda arkadaşlarımız varsa da, filhal açık 
oylamaya 49 sayın üye katılmıştır. Bu nedenle 
çoğunluğumuz yoktur. 

24 Haziran 1971 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere 78 nci Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,07 
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Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri, harb gemisi cihaz ve silâhları ve harb 
gemisi inşa malzemesi satınalınmasma dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullalı Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zererı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettiıı İnkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılnıaztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenLer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
183 

94 
94 
0 
0 

87 
2 

[Kabııl edenler] 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Sata Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
kzmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlıı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Cumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğiu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 

Yehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 

Tayfur Sökmen 
Ragıp Üııer 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne» (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Üzkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

[Oya katılmtyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Smmunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza1 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sn b ah at tin O rh on 
İhsan. Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 

(Başkan) 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiİ! 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKAEYA 
Osman Salihoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.)) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Feriki Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün ' 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 

Yekûn 
t>m<t 
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Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş ve esasları hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

APYON KABAHÎSAB 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKAKA 

Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç , 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı (İ.) 
Emanullah Çelebi 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 49 

Kabul edenier : 23 
Reddedenler : 25 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 132 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil /" 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

MALATYA 

Hamdi özer 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 
KONYA 

Fakih Özlen 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 

[Çekinser] 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

[Oya katılmıyanlar] 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri KJorutürk 
Tayfur Sökmen 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

Muzaffer Yurdakuler 
(İ. 1.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
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ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııuocak 

AÖRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Maıısur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı (İ.) 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ (I.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoiey 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

IZMIR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

[Açık ü 

Eskişehir 
Sivas 

Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Y. Ziya Ayrım (I. A.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçurfoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

yeUkler] 

1 
1 

SÎİRT 
Abdurrahman Kavak 
(i.) 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SÎVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen (P.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüaün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

78 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 6 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Feridun 
Cemal Erkin ve İbrahim Etem Karakapıcı'ya 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/1032, 1033) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayram'ın, Kars ili köylerinin su sı
kıntısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatclsu Malatya üyesi 
Hamdi Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi özer'in, Malatya'da kayısı ürünüme dair 
ıBaşjbakandan sözlü sorusu (6/565) 

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

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden harfo gemileri, harb gemisi cihaz ve 
silâhlan ve harib gemisi inşa malzemesi satuı-
alınmasma dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunanı metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/31; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1224) (S. Sayısı : 1587) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 6 .1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumihuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntıkalarında vukuibulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen önerge
si (10/36) 

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

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

X 5. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, ha
zırlık ve esasları hakkında kanun tasarısımın 



Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1205) (S. Sayısı : 1572) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1971) (Ret) (Bitiş 
tarihi : 23 . 6 .1971) 

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

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

8. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararımın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta

rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı» 
ile ilgilidir) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 .1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) 
nin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Miliî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 

1/348; C. Senatosu : 1/1205) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1920 

22. 3. 1971 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIMA 

Millet Meclisinin 19. 3. 1971 tarihli 74 ııcü Birleşimindîe öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açıik oy ile feabul ekilen, Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mümarl'ıık Akademileri) nin kuru
luş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı, dosyası iflıe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9. 6. 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5, 8, 15, 17, 18, ve. 19 . 3 . 1971 tarihli 66, 67„ 71, 72, 73, ve 74 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 222) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimari k Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve uş?.sları 
hakkında kanun tasarısı 

I 
Yetkiler 

MADDE 1. — Heır çeşit mühendfiıs ve nriımatrıTaırı yetiıştirmetk aonaciylle, 10 aded Devlet Mühen-
dıisüik ve Mimıariık kademesM, bu kanundaki, esaslara uyarak knıırmaya Müllî Eğitim Bakana yet
kilidir. 

MADDE 2. — Bu kanıunıla kurulmaları öngörülen Devlet Mülıendâsuık v e Mimarlık aikadelimle
rinin kuruluş yenleri ile açılış tarihleri 1184 sayılı Kanunun 12 nei maddesinde belilrtdienı Devılct 
mühenldiisıliik ve Imimarlıik aJkademilerarası kurulu nim 'görüşleri ide Deyılet Plânlama Tıeşküâtınm 
mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca ka tiarlaştırılıi'. 

MADDE 3. — Maikiha, İmşa&t, Mimarlık, Kûm ya ve Elektrfiık - Elektronik begümlerini ihtiva 
edem akademilerin fMlki tcsdslerlkfo inşaatı ve teçhizatı bu kanunun yürüklüğe gdırdiği tarihten 
itibaren 5 yıl içinde tamamlUanır, 
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I I 
Öğretim üye ve yardımcıları ile bunların yetiştirilmeleri 

MADDE 4. — Bu kantumla kurulmaları öngörülen 10 akademilimin öğretim üye ve yardımcıları 
ihtiyacı karşılanuncaya Ikadar, bu aamaçlia heır yıl Millî Eğiitföm Bakanlağmca yurt dışıma yüksdk 
öğrenim görmüş olanlardan master ve dclktora' yapmak üzere yeteri kadar öğrenci gönderilir. 

Ayrıca yurt içinde meslek ve temel bil'im dersteıinli okutacalc öğretim üyelerini yetiştirilmek 
üzere Deflet mühendislTık ve mfiimarMk akadeani lerıi ve fakülteler emrine yeteri kadar asistan 
•kadrosu verilir. 

Temdi biliumle/rle sosyal bilamiere ait dersleri dkutacafc öğretim üyeleri adaylarına yetiştirmek 
üzere yüfksek öğremıijm kurumlarında her yıil yeteri kadar öğrenci okutulur. 

MADDE 5. — Bu akadâmillarde öğretim üyeil'iğii ve yardımcılığı yapacak kimselerde aranıaeak 
şartlar ve üst kademeye geçiş hususunda 1184 sayılı Devlet Mühenjdislik ve Mdmarilıik Akademileri 
Kaıuununlunj ilgftJi maddelerlmdetki esas>l)ar uygulaıiDn'. 

MADDE 6. — Bu kanunjla kurulması ömgörülımüş olan Devlet Mühenıdıislik ve Mimarlık alkaÖe-
mûlorinlin istifadelleırilne tahsisli Millî EğlLtim Bakanlığınca uygun bulunacak taşınmaz ımallar, bu 
Bakanlıkça usulüme uygun olaraik kamulaştırılır. Hazineye aidolan taşınimıaz anallardan bu maksa
da elverişli olanlar Bakamlar Kurulu kararı ile; tahsisi vilâyetlerin ve belediyelerin yetkisinde 
olan taşınjmaz mallar itee il genel nıe'cdislleiii ve belediye meejliislesrirıin karariyle bedelsiz olarak 
Millî Eğitimi Bakanlığına tahsis ed&lir. 

MADDE 7. — 2 ned maddede yazalı esaslara göre teısbit edilen yerlerde kurulmaları öngörül
müş oilaıı Devlet Mühendiislik ve Miimarlık Akademileınhıin arsaları mahalledm.ee temin edüüp bedel
siz clamik Millî EğrJtim Bakanlığıma devredil em yerlerde yönetim öğretim;, kütüphane, atelye ve ılâ-
boratuvar gibi esas binaların inşaatına önceCSk tanınar. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapılacak bilûmum inşaat ve tesiisat hakkında 4304 sayılı 
Kanunum 3 ni2Ü maddesi lile 4470 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. — Halen eğitimi vfe öğretime devamı etmekte olan Mühenldislik ve Mimarlık Yülk-̂  
sek okulları, bu kanlın yürürlüğe girdliği tarühtem itibaren bu 'kanun hükümlerine tabu olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmiyen akademilerde lİsamls üstü 
öğretim yapılamaz. Lisans üstü öğretim yapabil mefk içim bu sürenin hitamımda asgari 2 bölümün 
teşekkül etmeısd, 5 öğretim üyesinin) yetAşimiş olması ve lisans üstü öğretlim yapılacak dersin öğretim 
üyesinin bulunması şarttır. 

Bünyesânde 5 profesör ve doçent olmayan akademiler de akademi Başkanı ve diğer orglamlarm se
çilimi yapılanmaz. Bu şaırt yerine gelinceye kadar Akademi Başkana ile bölüm başkanları ve öğre
tim üyeleri doğrudan doğruya; öğretim görevlileri akademi Başkanının teklifi üzerine Millî Eği
tin L Balcımı tarafından tâyin edilir. Bunlarını diğer özlük lişlerd aynı esas dâhilimde yürütülür. Aka
demili, ve bölüm başlkanlarmm tâyinimde öğretim görevlilerimidem de yararlanılabilir. Ve akadeımi-
lerarası kurulca sadece 1 temsilci ole (katılırlar. 1184 ısayılı Kanuna göre seçimle teşkil edilen kurul-
laırın görevler ii Akademi Başkanı ve bölüm başkanları ile ımevcut öğretim üye ve öğretim görevli-
leirinin) aralannidaın seçecekleri 2 MIşMemi kurulan Akademi Yönetim Kurulu tarafımdan) yürütülür. 

Akademiüerin özel kadro kanunları çıkıncaya kadar Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzeri
me Balkanlar Kurulu (kararı ile torba, /kadrolardan ihtiyaç nüsbetdjnde kadro tahsis edilir. 

MADDE 10. — Bu kanun' yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu (kanunu Bakamlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet (Senatosu (S. iSayısı : 1572) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 21 . 4 . 1971 

Esas No. : 1/1205 
Karar No. : 14 

C. SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) niu kuruluş, hazırlık ve esas
ları hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzun mütaaddit toplantılarında ilgili bakanlık temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. Komisyonumuzun 8 Nisan 1971 ta
rihli toplantısında mevzuun önemine binaen, esaslı telkikat ve tartışma yapmak üzere bir Su Ko
misyonu kurulması kararlaştırıldı. Su Komisyonu yapmış olduğu tetkikatta : 

a) Tasarının 1, 2, 3 ncü maddelerinin 10 aded Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini 
kurmak yetkisi ile bunlara ait usul i muameleleri tanzim edici hüküm getirdiğini ve bu imkânla
rın 1184 sayılı Kanunun 1, 2 ve 12 nci maddelerinde mevcudolduğunu, 

b) 4 ncü maddesinde, öğretim üye ve yardımcıları ile asistan kadroları meselesinin halli için 
tedbir getirmekte ise de; mevcut mevzuatta bunları temin edici geniş imkânların ve hükümlerin 
bulunduğunu, 

c) 5 nci maddesinin yalnız 1184 sayılı Kanuna atıf yaptığını, 
d) 6 ve 7 nci maddelerde zikredilen imkânların şimdiye kadar tatbik edilegelmekte olan bir

çok kanunlarda mevcudolduğunu. 
e) 8 nci maddenin yalnız 4304 ve 4470 sayılı kanunlara atıf yaptığım. 
f) 9 ucu maddedeki hususların 1184 ve diğer kanunlarla temin edilebileceğini, 
g) Geçici 1 nci maddede de ileri sürülen lisans üstü öğretim yapma yetkisi ve usulünün yine 

1184 sayılı Kanunun bünyesinde mevcudiyetini, kadro meselesinin ise yeni personel rejiminin, özel
liklerine göre her zaman teminin mümkün olduğunu tesbit etmiştir. 

Su Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor, Komisyonumuzun 20 . 4 . 1971 ve 21 . 4 . 1971 
tarihli toplantılarında yine ilgili Bakanlık temsilcileri ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı da ha
zır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar çeşitli 
nedenlerle eleştirildi. Bu cümleden olmak üzere Komisyonumuzda; 

1. Tasarı ile getirilmek istenen imkânların çoğunun 1184 sayılı Kanunda mevcut bulunduğu, 
bununla 10 aded Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini kurmak yetkisi ile bunlara ait usuli 
muameleleri tanzim edici hüküm getirdiği, pek çok maddesinde sadece 1184 sayılı Kanuna atıf 
yaptığı, 

2. Her ne kadar Devlet Plânlama Teşkilâtının 2 nci Beş Yıllık Plân döneminde öngrdüğü 
hedefe varmak için bu kanunun çıkarılması istenmekte ise de Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât 
Kanununda ve 1184 sayılı Kanunda haiz olduğu yetkiye binaen yeniden açılacak Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluşu için tasvip istemesinin mümkün olduğu, 

3. Akademilerarası kurulun görüşleri alınması keyfiyetinin de 1184 sayılı Kanunda mevcudol-
duğu, 

4. Bu sebeplerden sevk edilen kanun tasarısının (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
leri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları ile işleyişi ve gelişmesi hakkında 1184 sayılı ve alâkalı di
ğer kanunlardan ayrı ve yeni bir hüküm getirip halletmediği ve hattâ kanunların daimîliği pren
sibine aykırı, sırf 10 akademi ile mevcut mühendislik ve mimarlık yüksek okulları için birçok 
kanunlarda mevcut bâzı maddeleri bu maksatla bir araya getiren bir tasarı olduğu kanaati hâsıl 
olmuş ve tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca benimsenmiyerek tasarının 
tümü reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ('S. ıSayısı : 1572) 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Sözcü ve bu kanunda 
Başkan 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Bu kanunda Kâtip 
Denizli 

Söz hakkım mahfuz. 
H. Atmaca 

Kars 
M. Hazer 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Balıkesir 
İV. Demirel 

Kırklareli 
A. Alkan 

Çanakkale 
N. Altan 

Manisa 
R. Tunakan 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/1205 
Karar No: 115 

6.5. 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 . 3 . 1971 tarihli 74 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açi'k oy ile kabul edilen, Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin ku
ruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 6 Mayıs 1971 tarihli 32 nei 
Birleşiminde, Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, çeşitli dallarda mühendis ve mimar yetiştirmek amaciyle 10 aded Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kurulmasını ve bu Akademilerin fizikî tesislerinin inşa
atının ve teçhizatının beş yıl içinde tamamlanmasını öngörmekte; kurulacak Akademilerin ihtiya
cını karşılamak üzere, gerekli öğretim üye ve yardımcılarının yetiştirilmelerine iliştin esasları 
düzenlemektedir. 

Tasarıyı daha önce tetkik eden Millî Eğitim Komisyonunca; «tasarı ile getirilmek istenen im
kânların çoğunun 1184 sayılı Kanunda mevcut bulunduğu», «pek çok maddede satdece 118(4 sayılı 
Kanuna atıf yapıldığı», «her ne kadar Devlet Plânlama Teşkilatının II. Beş Yıllık Plân döne
minde öngördüğü hedefe varmak için bu kanunun çıkarılması istenmekte ise de Millî Eğitim Ba
kanlığının Teşkilât Kanununda ve 1184 sayılı Kanunda haiz olduğu yetkiye binaen yeniden açıla
cak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluşu için tasvip istemesinin mümkün ol
duğu», «Akademilerarası Kurulun görüşleri alınması keyfiyetinin de 1184 sayılı Kanunda mevcut 
olduğu», «Bu sebeplerden sevk edilen kanun tasarısının Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerinin kuruluş, hazırlık ve esasları ile işleyişi ve gelişmesi hakkında 1184 sayılı ve alâkalı diğer 
kanunlardan ayrı ve yeni bir hüküm getirip halletmediği» gerekçeleriyle tasarının tümü redde
dilmiştir. 

Komisyonumuzdafki müzakereler sırasında, Millî Eğitim Bakanı, tasarının esas itibariyle 10 aded 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kurulmasına yetki verdiğini ve ayrıca öğretim üye 
ve yardımcılarının sağlanmasına ilişkin hükümler ihtiva ettiğini; oysa, yeni Akademiler açılması 
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yetkisinin 1184 sayılı Kanunla Bakanlığa verilmiş olduğunu ve tasarı kanuni aşmasa da ihtiyaçları 
karşılamak üzere Akademiler kurulmasının mümkün olduğunu, bu sebeple, kaynaklar dikkate alı
narak ve genel yükse'k eğitim plânlamasına uygun olarak Akademiler kurulması imkânının sağlan
ması bakımından, Hükümeti bağlayıcı hükümleri uygun bulmadıklarını; diğer taraftan, tasarı ile 
çözümlenmesi düşünülen «kadro» sorununun ise, üniversite özerkliği konusunun, bugüne kadarla 
uygulamadan daha farklı bir anlayışla ele alınması suretiyle halli yoluna gidileceğini; bu gerekçe
ler muvacehesinde tasarının kanunlaşmasına lüzum bulunmadığını ifade etmiştir. 

Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında açıklanan ve tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmadan önce Devlet Plânlama Teşkilâtının tasarı hakkındaki görüşünü bildiren belgede : 

«... Yeni açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin öğretim üyeleri ve diğer im
kânlardan yararlanabilmeleri için sadece mevcut üniversitelerle Teşkilâtımızca yerleri tesbit edi
len yeni açılacak üniversitelerin bulunduğu illerde açılmaları gereği ortaya çıkmaktadır. Bu ku
rumların yeni açılacak üniversitelere nüve teşkil edebilecek şekilde programlanmaları da söz ko
nusu olabilir. 

Buna göre adı geçen yerler dışında olmamak kaydiyle ve mevcut ve yaratılacak yüksek teknik 
öğretim kapasitesi hedefleriyle tutarlı olarak kurulması uygun görülmektedir» denilmektedir. 

Yukarda arz edilen müspet mütalâaya dayanılarak yasama organına sevk edilen tasarının Ko-
mJsyonumuzdaıki müzakerelerinde hazır bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcisi ise, daha önce 
mezkûr tasarı konusunda Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş olan 20 . 5 . 1970 tarih 
ve SPD 4.5.2.22-70-6890 sayılı yazıda belirtilen görüşün tamamen aksi mütalâada bulunmuş ve 
I I I ncü Beş Yıllık Plân hazırlık çalışmalarında yüksek öğretimin yapısının yeniden ele alınıp ince
lendiğini, yüksek öğretim kurumlarının statülerinin belirlendiğini; örneğin yüksek okulların, 
II ncü Beş Yıllık Plânda da helirtiHiği üzere üniversiteler bünyesinde olmasının tartışıldığını; bu 
dönemde 10 yeni Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin kurulmasına karar vermenin za
mansız olacağını, bu itibarla, yüksek öğretim için yapılan malkro plânlarla çelişkili! olabileceğinden, 
tasarıya Devlet Plânlama Teşkilâtınca şu anda olumlu görüş verilemediğini; tasarının kanunlaş
ması yerine, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât Kanununda, ve 1184 sayılı Kanunda haiz olduğu 
yetkiye dayanarak yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin kuruluşu 
için tasvip istemesinin uygun olacağını ileri sürmüştür. 

Komisyonumuzdaki müzakerelerde, kalkınma için takîb edilecek iktisadi ve sosyal politikayı ve 
hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı olmak ve bu hedefi gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plân 
ve programları hazırlamak ve plânın başarı ile uygulanması için gerekli tedbirleri tesbit etmek 
görevlerini yüklenen temel bir kuruluş olan Devlet Plânlama Teşkilâtının, çok kısa sayılabilecek 
bir süre içinde farklı görüşlere sahip bulunmasının sakıncaları üzerinde durulmuş ve esaslı gerekçe
lerden mjahrum fikir değişikliklerinin zararlı sonuçlar vereceğine işaret edilmiştir. 
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Komisyonumuzdan müzakereler sonucunda, Millî Eğitim Komisyonu raporunda ifade edilen 
gerekçeler ve Millî Eğitim Bakanı tarafından, açıklanan hususlar muvacehesinde tasarı Komis
yonumuzca da benimsenmemiştir. 

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

Başjkan ve Bu ı 
'SÖZCÜ 

Ankara 
T. Köker 

Aydın 
/. C. Ege 

Manisa 

raporda 

0. Karaosmanoğlu 

Sözcü 
Uşak 

(Çekinserim çekinseıiik 
ıgereikçean eklidir.) 

M. F. Atayurt 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Maraş 
A. KaraMlçük 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
Muhalifim. 

İ. E. Erdinç 

Niğde 
K. Bayhan 

Urfa 
İ. E. Karakapıeı 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
1. Yetiş 

Malatya 
N. Akyuri 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Toplantıda bulunamadı. 

ÇEKİNSERLİK GEREKÇESİ 

Çekinserim. Zira; konu hakkında, Komisyonumuzda, yeni Hükümetin; Sayın Millî Eğitim Ba
lkanı tarafından nihayet bir hafta sonra açıklanabileceği şifahen beyan ve lifade edilen eğiıtim refor
muna Miskin esas prensipler belli olmadan ve bu kanun tasarlısı ile karşıkştırılması ve icabında 
mutabakatı araştırılmadan ve bunu teminen tasarının Komisyonumuzda 17 gün daha görüşme süresi 
bulunmasına rağmen, hemen karar verilmesinde istical edilmiştir. 

6 . 5 . 1971 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

\>m<i ...... 
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