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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Kültür Baka
nının, Atatürkçülüğün «Yeni Atatürkçülük» 
adı altında bir ideoloji haline getirilmesi hak
kındaki konuşmasını eleştirdi. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Hükümeti
mizce Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması yo
lundaki çalışmalara temasla, bunun memleketin 
hayrına olmıyacağını belirtti. 

Harb okulları kanun tasarısı görüşüldü ve 
kanunlaşması kabul olundu. 

5 Ağustos 1971 Perşembe günü toplanmak 
üzere Birleşime saat 18,55 te son verildi. 

Başkan 
Baskanvekili 

Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvefeili Hayri Mumcuoğlu. 
KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Kudret Baylhan (Niğde) 

'BAŞKAN — 98 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama sırasında teşrif eden 

sayın üyeler lûittfen işaret versinler. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo

ruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cııbmhurbaş'kcınhğınca S. Ü. Kasım Gü-
lek'in, Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile 
siyasi ilişkiler kurmasının yerinde bir hareket 
olduğuna dair demeci. 

'BAŞKAN — Gündem dışı sayın ilki üyeye 
çok kısa konuşmaları istirhamı ile söz verece
ğim. Sayın Kasım Gülek buyurunuz efendim, 
Kıt'a Çin'inin tanınması hakkında. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Baişkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri, Türkiye'nin Kıt'a Çin'i ile siyasi ilişkiler 
kurması konusu üzerinde bir kaç söz söylemek 
üzere huzurunuzdayım. Bu son derece önemli 
konu elbette üok iyi incelenmeli, mdllî çıkarları
mız yönümden en iyi tutulacak yol ne ise, o 

tercih edilmelidir, ideolojik bakımdan hassasi
yet elbette başta gelir. 

Rejimi ile asla mutabık olmadığımız, asla; 
beraber olmadığımız, rejimine karşı olduğumuz 
birçok memleketlerle münasebet kurmuşuzdur. 
Kıt'a Çinli 700 milyonluk bir memleketin fiilen 
idaresini elinde tutan bir Hükümettir. Dünya 
devletleri dengesinde önemli, çok önemli rol oy
namaya namzettir, oynamaktadır. Ücürcii r'\~ 
per Devlet olmak üzeredir, hatta olmuştur. 

Değişen dünyaya uymak mecburiyetindeyiz. 
Beraber yaşama ideolojisine inanmadığımız 
memleketlerle bile sulh içinde beraber yaşa-
ma, Dünyanın bugün takibettiği mecburen ta
kibettiği bir politika. Biz de rejimi bize uymu-
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yan birçjok memleketlerle sulh içinde siyasi mü
nasebetler kurmuşuzdur ve beraber yaşıyoruz. 

ıSayın arkadaşlarını, Kıt'a Çin'ini dünyada 
tanımıyan çok az memleket kaldı. NATO mütıte-
f Merimizin hepsi tanıdı. Amerika Birleşik Dev
letleri Kıt'a Çininin karşısında en büyük hasım 
idi. 

Son zamanların, son bir kaç haftanın en bü
yük dünya politika olaylarından birisi şüphe 
yok ki, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ara
sında başlıyan temaslardır. Amerika Cumhur
başkanının özel müşaviri hiç kimsenin haiberii ol
madan Çin'e gitmiş, temaslarda bulunmuş ve 
Amerika Cumhurbaşkanı bu yıl içinde Pekin'e 
giderek Kılt'a Çin'i ileri gelenleri ile temas et
me kararını almıştır. Bunun dünya politikasın
da önemli bir dönüm noktası olduğu muhak
kak. Bu Amerika ile Kıt'a Çin'i arasındaki mü-
n'aseibötin kuruluşunda yakın dostumuz, kardeş 
Devlet Pakistan'ın birinci derecede rolü olmuş
tur. Pakistan Cumhurbaşkanı bilfiil bununla 
meşjgül olmuş ve hâdise dünyaya ilân edilinceye 
ıkadar en iyi saklanan sırlardan biri olarak, kim
senin haber almadığı bir hâdise olmuştur. Bu 
'hâdiseden en çok kuşkulanan, şaşıran ve üzülen 
Rusya ve Hindistan olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, Kit'a Çin'inin Birleşmiş 
Milletlere girmesi de bir emrivaki olmak üze
redir. Çünkü, bunu bu sene, şimdiye kadar en 
çok karşısına çıkmış olan Amerika öncülük 
ederek Birleşmiş Milletlere getireceğini söyle
miştir. Şimdiye kadar Kıt'a Çin'inin Blirleşmiş 
Milletlere girememesinin birinci sebebi Ameri
ka'nın bunu önemli bir konu sayması ve önemli 
konu sayılınca üçte iki çoğunluğun şart olması 
idi. Amerika bu konuyu önemli bir konu say-
mıyacağını ilân etmiştiir. Güvenlik Konseyinin 
daimi üyesi olan Amerika'nın bunu saymaması 
sade bir ekseriyetle Kıt'a Çin'inin Birleşmiş 
Milletlere girmesini sağlıyacaktır. 

iŞimdi Birleşmiş Milletlerdeki önemli konu 
Kıt'a Çin'i girdiği vakit Milliyetçi Çin Taipeh 
ıi2 olacak? Amerika ister ki, Taipeh ayrı bir 
üye olarak Birleşmiş Milletlerde devam ede
bilsin. Gönlümüz arzu eder, uzun yıllar kahra
manca mücadele etmiş, ayakta durabilmiş Tai-
pehlin Birleşmiş Milletlerde ayrı bir üye ola
rak kalabilmesini temenni ederim. Hakikaten 
bu biraz daha vefa lâzımdır, biraz da

ha kahramanca çalışan bu insanlara kar
şı gösterilmesi gereken bir iyi görüştür. 
Ancak Kıit'a Çin'i Taipelh'in tanınması 
takdirimde kendisiyle münasebette bulunmıya-
cağını Amerika'ya ve diğer Devletlere açıkça 
ilân etmiştir. Bu iki Çin nazariyesinin tutabile
ceği şüphelidir. Temenni ederiz, tultabilirse mem
nun oluruz. 

iSayın arkadaşlarım, dünya verilerine göz 
yummamıza imkân yoktur. Biz de dünyanın 
gittiği bu yolda, en yakm dostlarımızın gittiği 
bu yoldan giderek Kılt'a Çin'i ile siyasi müna
sebetler kurmak zorundayız. Nasıl M, rejimi ile 
asla mutabık olmadığımız birçok memleketler
le siyasi münasebetlerimiz vardır ve sulh için
de yaşamaktayız. Bu konuda geç te kalmışız
dır. Kıbrıs buhranının en had devresinde Kıt'a 
Çin'i Türkiye'yi tutar beyanatta bulunmuş, tu
tumunu ilân etmiştir. O vakit, belki Kıt'a 
Çin'ini tanımak bizim için daha avantajlı ola
bilirdi. Her ne hal ise, dünyanın bu durumun
da yapacağımız yol - şimdi, yabancı kaynaklar
dan öğreniyoruz - Hükümetin tuttuğu yoldur. 
O da Paris'te Türkiye ile Kıt'a Çin'i temsilci
leri arasında gayriresmî temasların yapıldığı 
ve siyasi münasebetlerin başlaması için yolun 
açılmakta olduğudur. Hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlanhn; Te-
kel'in aldığı şaraplık üzümler fiyatının düşük 
olmasının üreticiyi güç duruma düşürdüğüne ve 
bunun bir an evvel ıslahı gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım. 
Trakya bölgesinde, hususiyle Tekirdağ vi

lâyetinde bağcılıkla iştigal eden ve geçimlerini 
ürettikleri bu üzüm satışlarından karşıhyan se
kiz bin aileyi ilgilendiren bir konu üzerinde 
çok kısa bir maruzatta bulunmak için yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sayın Baş
kana teşekkürler ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen açıklamakta 
fayda gördüğüm husus, şimdi arz edeceğim me
selenin, yani, üzüm taban fiyat meselesinin yal
nız, Trakya bölgesini değil bütün Türkiye'de
ki bağcıları ilgilendirmiş ve ilgilendirmekte ol-
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maşıdır. Yalnız, bu fiyat meselesinin Tekirdağ 
olarak bir özelliği var. Ona kısaca değinmek 
istiyorum. O da şudur muhterem arkadaşlarım. 

Tekirdağ bölgesine isabet eden 61 bin 620 
dekarlık kısmı flokseradan sonra yeni bağ ola
rak tesis edilmiştir. Ve burada sekiz bin aile 
bağcılık yapmakta ve münhasıran bu bağlar
dan ürettikleri üzümlerin satışlarından temin 
ettikleri gelirle geçimlerini sağlamaktadırlar. 
Münhasıran diyorum, çünkü, Tekirdağ'ın bil
hassa dağlık arazi kısmına isabet eden sahala
rında yalnız ve yalnız bağcılık yapılabilir, baş
ka bir ziraat konusu burada mevzuubahis de
ğildir, iştigal edilemez. Ayrıca bu sahalarda ta
biatın özelliği bakımından makinalı ziraat uy
gulanmasına da imkân yoktur. Muhterem arka
daşlar, bundan dolayıdır ki, bağcılık sahasın
da maliyete tesiri olan unsurlara ait yıllık bi
lûmum zirai gayretler, genel olarak el emeği 
şeklinde değerlendirmede bir değişiklik olma
mıştır. Bu durum müstahsili çok müşkül duru
ma sokmuştur. Nitekim, Tekirdağ Bağcılık is
tasyonu ve Teknik Ziraat müdürlükleriyle, Zi
raat odalarından alman ve ciddî hesaplara is-
tinadettirilen bir rapor münderacatından Te
kirdağ mıntakasmda en çok ekilen yapıncak 
üzümünden bir kilo satış bedelinin bütün emek
ler dahil 74 kuruşa malolduğu tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca, daha az müsait saha
larda yani, daha çok taban dediğimiz kısımlarda 
bu maliyet daha da fazla miktara baliğ olmak
tadır. 

Bu üzümlerin alıcısı Tekel idaresidir. Ni
tekim, 1970 senesinde Tekel İdaresi bu üzüm
leri 46 kuruştan satınalmıştır. 

Şimdi sizlere yine Trakya Bölgesinde istih
sal edilen ve Devletçe taban fiyat verilen diğer 
zirai ürünlerin kilogram hesabiyle satış bedel
lerindeki değişikliklere, daha doğrusu artış
lara resmî istatistiklerden alınmış misalleri 
vermek suretiyle Trakya ve bütün Türkiye'de 
üzüm müstahsıllarmm mâruz bulunduğu çok 

1. — Harb Akademileri kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu, Millî Savunma, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko-

ciddî sıkıntıyı açıklamakta fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Trakya bölgesinde ayçiçeği ve üzümün 1960 
ve 1970 yılları arasında mubayaa fiyatlarını 
gösteren cetvel elimdedir. Resmen bu cetvel bi
ze verilmiş bulunmaktadır. 

Vaktinizi fazla almamak için 1960 ve 1970 
yıllan fiyatlannı sadece takdim etmekle iktifa 
edeceğim : 1960 da bir kilo buğdayın mubayaa 
bedeli ortalama 55 kuruş 99 santim, ayçiçeği 
ortalama 95 kuruş 09 santim, şaraplık yaş üzüm 
ise ortalama 34 kuruş iken bu mubayaa fiyat
ları 1970 te buğdayda ortalama 89 kuruş 04 san
tim ki, son zammı mevzuubahsetmiyorum. Ayçi
çeğinde 187 kuruş 86 santimi bulmuş fakat. 
üzümün ortalama fiyatı 46 kuruşa ancak çıka
bilmiştir. Görülüyor M, şaraplık üzüm fiyatla
rında bu on senelik devre içerisindeki, değişik
lik çok cüzidir, bundan müstahsil çok şikâyet
çidir. Tekirdağ'ında bir kısım bağcı ailesi baş
kaca bir iştigal sahası da bulamadığı için du-
rumları daha da ağırdır. 

Bu aciiklı duruma Hükümetin el koyması ve 
şaraplık üzüm olarak Türkiye'deki müstahsil
den mubayaa edilen üzümlerin istihsal bölgele
rindeki maliyet fiyatlannı süratle ve emin va
sıtalarla tesbit ettirilerek bulunacak adilâne bir 
taban fiyatının kısa zamanda ilân edilmesi ve 
dclayısiyle Trakya bölgesindeki ve bütün Tür
kiye'deki bağcılann yüzlerinin gülmesine imkân 
sağlanması zorunluğuna işaret ediyor ve bu ha
le el konulacağına ve halledileceğine inanarak 
yüksek huzurlannızdan ayrılıyorum. Hürmetle 
rimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Tığlı, Atatürk ilkeleri hakkında gündem 
dışı söz istiyorsunuz. Bu çok önemli konu için 
müsaade ederseniz gelecek birleşime bırakalım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hay, hay 
efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, efendim. 
Lütfettiniz. 

misyon raporu (M. Meclisi 1/159; C. Senatosu 
1/1258) (S. Sayısı : 1646) (1) 

(1) 1646 S. Saydı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

İŞ 4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim, 
Bir önerge var okutuyorum. 

iSenato Başkanlığına 
Gündemde bulunan Harb Akademileri ka

nun tasarısının diğer konulara takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önceliği oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle müza
keresi kabul edilmiştir. Tasarının istinadettiği 
gerekçe ve muhtevi bulunduğu maddelerin 
okunmasına lüzum olup, olmadığını oylarınıza 
sunacağım. Okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Grup adı

na söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Grup adına söz istiyorsunuz Sa
yın Fehmi Alpaslan. Tekaddüm ediyorsunuz, 
buyurun efendim. 

(Söz alanları arz ediyorum efendim. Sayın 
Fehmi Alpaslan M. G. P. grupu adına konuşa
caklar, ondan sonra söz alan Sayın Rifat öz-
türkçine, Sayın Fahri Korutürk, Sayın Akif Te
kinindir efendim. Başka söz istiyen sayın üye 
olmadı efendim. 

Hükümet, Sayın Millî Savunma Bakanı ye
rinde, Sayın Komisyon sözcüsü Ali Şakir Ağan-
oğlu yerindeler efendim. Buyurun Fehmi Alp
aslan beyefendi. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım. 

Harb Akademileri kanun tasarısını görüşür
ken M. G. P. olarak hâtıralarımızı tarihin de
rinlerine götürmek suretiyle büyük bir saygı 
duygusu içerisine daldığımızı ifade etmek is
terim. 

Kuruluşundan bu yana bir yüzyılı geçmiş 
bulunan bu teşekkülün Türk tarihindeki yerinin 
büyüklüğünü ifade edebilmek için Devlet mef
humu adı altında burada, bu kürsüde söz söyle
diğim zaman, Devlet m'öfhumunun bir unsuru
nu teşkil ötmek itibariyle Söz söylerken bunu 
dahi esasımda bu akademinin bünyesinden ye

tişen insanlara borçlu olduğumuzu gönlümüzün 
derinlerinde hissetmek suretiyle hakikaten içten 
gelen saygı ile müesseseye bağlı bulunuyoruz. 
Ve bu müessesenin şimdiye kadar yönetmelikle 
idaresinden uzaklaşılıp bir kanuna bağlanma
sını da hattâ, gecikmiş olan çok hayırlı bir hiz
met olarak telâkki ediyoruz. 

Harb Akademileri Kanunu görüşülürken 
başta büyük Atatürk olmak üzere Türk tari
hine, Türkiye Cumhuriyetine gerçekten varlık 
veren, kuvvet veren büyük insanları derlin bir 
saygı duygusuyla anmayı da vazife biliyoruz. 
özellikle, bütün varlığımızla Atatürk'e dönüş
mekte olduğumuz bir safhada Harb Akademi
leri Kanununun getirilmiş olmasını da cidden 
isabetli bir tutum olarak telâkki ediyor ve yine 
bugün Harb Akademisi mezunlarının diploma 
alma törenlerinin yapılmakta olduğunu, dikka
te alırsak bu kanunun bu törenle diplomalarını 
almakta olan genç subaylarımıza da bir nevi 
armağan olarak, Meclislerimizin bir hâtırası 
şeklinde takdim edildiğini de ifade ötmek isti
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tümü itibariyle bu ka
nun bir ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Bu 
kanun, şimdiye ka)dar yönetmeliklerin de taşıdığı 
hükümlere uygun tarzda Akademiye girmenin 
şartlarını akademide okurken uyulması gereken 
şartları ve akademiyi bitirdikten sonra çalışma 
düzenini tanzim ediyor. Bunların her birinin ga
yet önemli tedbirlere bağlandığı da görülüyor. 
Gösteriyor ki, Kanun Harb Akademilerine gir
mek, orayı bitirmek ve ondan sonraki çalışma
ları takibetmek cidden büyük emek istiyen, 
büyük kabiliyet istiyen bir hal. O itibarla geç
mişte olduğu gibi halde ve istikbâlde de bu 
Akademiyi bitiren unsurların Türk Milletine 
çjok büyük hizmetler yapacağı inancımızı ifade 
ötmek suretiyle Kanunun başta büyük Milleti
miz olmak üzere, bu sahada kendilerini millet 
hizmetime adamış olanlara hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feh
mi Alpaslan. Sayın Rifat özftürtkçine. 

RİFAT ÖZTÜRJKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
1848 tarihinde Osmanlı imparatorluğu zama

nında kurulan en mukaddes teşekküllerden bîri
ni aradan 123 sene gibi bir zaman geçtikten son-
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ra bu teşekkülü kanuni bir statü içerisine sok
maya teşebbüs eden Sayın Süleyman Demirel 
Hükümetini ve ondan sonra gelen Hükümetizin 
bunu tekabbül ederek Meclislerianizde müdafaa 
ettiğinden dolayı yüksek huzurlarınızda teşek
kürü bir borç bilmekteyim. Zira askerlik bir 
sanattır ve çok zor olan bir sanattır. Çünkü 
dünyada insan kütlelerini istenilen bir istika
mete sevkü idare edebilmek kadar zor, hiçbir 
sanat yoktur. İnsanı vurdurmak suretiyle ve 
hattâ en yakınını seve seve ölüme sevk edebil
mek ve ondan sonra vatanın ve memleketin hü
kümranlığını koruyabilmek kadar mühim bir 
sanat olmasa gerekir. 

1848 yılında kurulan bu teşekkülün 1956 yı
lında bir yönetmeliği 1963 yılında da diğer bir 
yönetmeliği kabul edilmÜs. Yönetmelikleri tet
kik ettiğimiz zamanda aynı sene içerisinde 
okula giren talebeler arasında dahi fark ya
ratıldığını hattâ taksit taksit okuma sürelerinin 
devam ettiğini ne yazık ki, acı acı müşahade 
etmekteyiz. 

Tasan gayet yerindedir. Millet Meclisinin 
ve G-eçici Komisyonumuzun kabul ettiği metin
ler bugünün ihtiyaçlarını fevkalâde karşılayan 
bir husustur. 

Maddelere gelmeden önce gerek komisyona, 
gerek Hükümete ve gerekse Riyaset Divanı nda-
ki arkadaşlarımıza bir kolaylık olmak üzere ta
sarının ve Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
3 ncü maddenin (c) fıkrasının son bendinde 
«Akademiler Kurulu; Harb Akademileri Komu
tanının Başkanlığında Kuvvet Harb Akademi
leri Komutanları, Akademiler Komutanlığı Kur
may Başkanı, Akademiler öğretim Başkanların
dan kurulur.» diyor. Hükümet tasarısı böyle
dir. Millet Meclisi de bu konu üzerinde yapılan 
bütün müzakereler sonunda yalnız (a) ve (b) 
fıkraları üzerinde müzakereler cereyan etmiş 
değişiklik önergeleri daima (a) ve (b) fıkrala
rı üzerinde verilmiş (c) fıkrası üzerinde hiçbir 
münakaşa yapılmamış ve aynen kabul edildiği
ne göre bizim komisyonun kabul etmiş olduğu 
metinde bu «Akademiler öğretim Başkanları» 
yerine «Akademiler öğretim Başkanlıklarından 
kuruludur.» diye bir tabir geçmektedir, inşal
lah bu bir matbaa hatasıdır, bunun tashih edi
lebilmesi için şimdiden söz aldım. 

i Tasarı fevkalâde yerindedir, kanunlaşınca 
büyük bir boşluğu hattâ ve hattâ 123 seneden 
beri kanunu bulunmayan bir teşekkül kanununa 
sahiboiacaktır, Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edermı efendim. Kon
tenjan Senatörü Sayın Amiral Fahri Korutürk 
buyurun efendim, 

FAHEİ KOEUTÜEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) — Saym Başkan, saym senatörler, Harb 
Akademileri Kanununun müzakeresine başladı
ğımız şu sırada sayın arkadaşımız Alpaslan'ın 
temas ettikleri gibi Harb Akademilerinde sene
lerden beri tahsilde olup diplomalarını almak 
üzere bugün şerefli bir vazifeye başlamak heye
canı içerisinde bulunan gençlere mümtaz bir 
topluluk huzurunda şu sırada diplomaları veril
mektedir. Kendilerini tebrik eder ve memlekete 
büyük hizmetler görmek şansını bulmalarını di
lerim, 

Harb Akademilerimizin tarihi işaret edildiği 
gibi bir asrı geçmiştir. Nitekim bu sene Tem
muz ayında 123 ncü dönüm yılını kutladık. Harb 
Akademileri memlekete çok kıymetli vatan ev
lâtları yetiştirmiştir. Meydan muharebeleri ka
zanmış büyük kumandanlar. Devlet Başkanları, 
başbakanlar, bakanlar, elçiler, büyükelçiler, va
liler yetiştirmiş ve her Türk bu irfan müessese
si ile cidden iftihar edecek ve iftihar etmekte 
haklı olacak bir durumdadır. 

Çok eski ve köklü ananelere sahibolan, kıy
metli adamlar yetiştirmiş olan müessesemizin ne 
yazık ki şimdiye kadar bir kuruluş kanunu mev
cut değildi. Ancak, 1956 yılında ortaya konul
muş olan bir Talimat ile idare edilmekteydi. 

ı Bir zamanlar Fransızların ve sonra Almanların 
ve bir zamanlar İngilizlerin vs Amerikalıların 
sistemlerinden, oralardan gelen kuruluşlardan 
ve metotlardan esinlenerek yürütülmeler yapıl
mış ve Harb Akademilerinde Türk askerliğinin 
esasında, kökünde ve ananesinde, ruhunda mev-
cudolan hususiyetler muhafaza edilmekle bera
ber kurmay yetiştirme hususlarında birçok de
ğişikliklere mâruz kalmaktadır. 

Şimdi rasgele bir kurmay arkadaşa tesadüf 
etmiş olsanız ve kendisine sorsanız bir başka 
usulde yetişmiş olduğu ve başka birtakım me-
todlarla başka sistemlere tabi olarak başka ln-. 
demler aldığını size ifade edecektir. Binaenaleyh 

I bugün elimizdeki kanunla bu muhtelif esas ve 
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Harb Akademileri Kuruluş Kanununda Harb 
Akademileri Kumandanlığı, Kuvvet Kumandan
lıkları gibi birtakım kuruluşları gösteriyor. 926 
numaralı Kanunda tanınan hakkın «Genelkur
may Başkanlarının her 3 Kuvvetten olabilir.» 
maddesine hazırlayıcı bir kanun basamağı ol
mak üzere benim yalnız teklif edilen, getirilen 
bu kanunun içerisine Harb Akademileri Kuman
danlığının da her 3 Kuvvetten olabileceği ilâve 
edildiği takdirde tasarının kanuniyet kesbetme-
si halinde büyük bir bahtiyarlıkla bu kanuna 
iştirak edeceğimi arz ederim ve saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koru-
türk. Sayın Akif Tekin. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, bundan birkaç yıl önce As
kerî Personel Kanunu çıkarken o kanunda söz
cü olarak çalışmış bir arkadaşınız olarak şimdi 
görüşülmekte olan Akademiler Kanunu ile Harb 
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Okulları Kanununun bir kanunla çıkarılması 
orada zikredilmişti. Şimdi memnuniyetle görü
yoruz ki, Harb Okulu Kanunu dün çıktı, Harb 
Akademileri Kanunu da buraya geldi ve bu boş
luk dolduruldu. 

Kanun yerindedir ancak, birkaç noktayı işa
ret etmekten de kendimizi alamıyacağız. 

Sayın arkadaşlarım, kabul ettiğiniz geçen 
günkü Askerî Personel Kanununa ek kanunda 
rütbeler tasrih edildi. Harb Okuluna giren bir 
öğrenci, hiçbir sınıfta kalmamış ise - arb Okulu 
3 sene ise - 21 yaşında teğmen çıktığına göre 61 
yaşında Orgeneralliğe gelecektir. Kurmay oldu
ğu ve hiçbir kaybı olmadığı zaman. Orgeneral 
olan bir arkadaşımızın bir sene ordu kuman
danlığı yapma hakkı var. Kara Kuvvetleri Ku
mandanlığı yapma görevi var, Genelkurmay 
Başkanlığı görevi var. 65 yaş da âzami haddir. 
Geçen günkü kanunda zikrettiğiniz 4 sene de 
müddet konmuştur. Şimdi 61 yaşından aşağıya 
Orgeneral olmamak şartı ile 61 den sonra Orge
neral olan sayın generallerin, bu kuvvet ku
mandanlıkları ve ordu kumandanlıkları 4 sene
ye nasıl sığacaktır? Bunu iyi düşünmek lâzım
dır. Senatoda yanlış bir adım atılabilir ve ya
hut bu yanlış atılan adım birkaç sene sonra 
düzeltilecektir. 

ikincisi: Kurmay subay, plânlayıcıdır ve 
karargâhlarda çalışır. Kıta tazminatını kıtada 
çalışan subaylar alır. Kurmay subay bu tahsi
line göre, kıtada da çalışrnıyacağı için çoğu za
man kıta tazminatından da mahrum edilmiş bu
lunmaktadır. öyle anlaşılıyor ki, şu kanunun 
getirdiği ve eskiden de öyle olan bu ağır şart
larla yapılan tahsilin neticesinde; kıta tazmina
tından mahrum 61 yaşından sonra kumandan 
bulmakta güçlük çekilecek bir zorluk getirmek
tedir. 3 sene teğmenlik, 6 sene yüzbaşılık, 6 sene 
binbaşılık, 3 sene yarbaylık, 4 sene albaylık, 
4 er sene de tuğgenerallik, tümgenerallik, kor
generallik ve orgenerallik nazara alındığında 
61 yaşında orgeneral olunmaktadır. Hesap mey
dandadır ve bu mahzurları da vardır. 

Harb Akademisi tahsili aktif metot eğitim 
usulünü kullanan, cidden müşkülâtlı bir tahsil
dir. Buraya girecek çocuklar bu müşkülâtı göze 
alacaklar, fakat ileride sevkü idarede genç un
surlar olarak kullanılması lâzımgelecektir. öyle 
denilebilir ki, bulunduğumuz şu devirlerde bu 
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metotların bir kanuni statüye bağlanmış olma
sında büyük bir isabet görüyoruz. 

Diğer bir nokta: Türk Harb Akademilerinin 
başka memleketlere örnek olacak bir vasfını 
huzurunuzda işaret etmek isterim. Bizde Kara, 
Deniz ve Hava Harb Akademileri bir kuman
danlık altında toplanmıştır. Bunun faydaları 
yek nazarda fark olunamıyacak kadar büyük
tür. Türk Ordusunun müşterek şevki idaredeki 
yüksek kabiliyeti ve iddia edebiliriz ki, başka 
memleketlerden üstün olan bu müşterek sevkü 
idaredeki anlayış mümtaziyeti diğer başka mem
leketlerin Harb Akademilerine nazaran bizde 
okuyan öğrencilerin bir kumandanlık altında 
toplanmasında meknuzdur, öğrencilik hayatın
da, müşterek derslerde bir öğretmen huzurunda 
kader birliği yapan Kara, Deniz ve Hava Harb 
Akademisi öğrencilerinin tatbikatlarda aynı ça
dırda yatan, denizde, denizaltında, havada bera
ber uçuş yapan mukadderat birliği ile yetişen 
genç öğrencilerin bilâhara kıt'ada işgal ettikleri 
hizmetleri esnasında yekdiğerini gayet iyi anla
malarıdır ki, Türk Ordusundaki müşterek şevki 
idarede Türk olarak iftihar etmekte haklı ola
rak üstün bir yerimiz vardır. Bu sebepledir ki, 
Harb Akademilerimizin statüsünü dünyaya ör
nek bir statü olarak işaret etmekten, göstermiş 
olmaktan dolayı bahtiyarlık duyduğumu açık
lamak isterim. 
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kanun sevkü idareyi ve plânlaştırmayı yaslan- I 
dırmaktadır. 

Şimdiki kumandanlar Harb Akademilerinden 
kıdem aldıkları için bu rütbelere 50 küsur ya
şında yükselebilmişlerdir. Bundan sonra 61 ya
şından evvel böyle yükselmeler olamıyacaktır. J 
Bunu tebarüz ettirmek istedim. I 

Diğer bir husus: Hoca kayıtlarına dün Harb ! 
Okulu Kanununda da temas etmek lâzımdı, bu
rada da zikrediliyor. Getirilen maddeye göre 
üniversitenin seçkin hocalarından anlaşmalı ola
rak getirilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, gazeteciden hocalar var
dır, maalesef Akademide görmüşüzdür, hocalık
lara konferans şeklinde gelirler, bu çok büyük 
bir mahzurdur. Bunun mahzurları da hâlâ gö
rülmektedir. Bu bakımdan sivil üniversiteler
den getirilecek hocalar üzerinde dikkatle durul
ması lâzımdır. Şu veya bu şekilde genel tarih 
profesörü bize siyası tarih dersine gelmiştir, sı
kışınca da ben genel tarih profesörüyüm, demiş
tir. Gazetecilerden konferans şeklinde derse ge
lenler vardır. Bu kanun bunları önlüyor. Ama ; 
eskilerden de istifade edilebilir şeklinde bâzı 
noktalar da bulunuyor. Bunun için de Yüksek 
Senatonun nazarı dikkatini toplamak istedim. 
Bu mahzurlar da Millî Savunma Bakanlığınca 
ortadan kaldırılmalıdır. 

Kanun, demin de dediğimiz gibi Personel 
Kanununda bir boşluğu doldurmak üzere iyi 
hazırlanmış bir kanundur. Yalnız sevkü idare
miz yaşlanmaktadır. Taktik ve stratejik plânla
macılar yaşlanmaktadır. Bunu tebarüz ettire
rek huzurunuzdan ayrılıyorum, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Mil
lî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Karaman. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Harb Akademileri kanun tasa
rısı mevzuatımızdaki bir boşluğu doldurmak üze
re, yıllarca devam eden bir boşluğu doldurmak 
üzere getirilen bir taşandır. 1960 - 1961 ordu 
reorganizasyonunda Harb Akademileri, Silâhlı 
Kuvvetler, Harb Okulları üzerinde de çalışma
lar yapılmış ve bunların kanuni şekillerinin ye
ni ihtiyaçlara göre ayarlanması öngörülmüştü. 
On yıllık bir gecikmeden sonra bu tasarılar Mec
lislere gelmiş dün bir tanesi görüşüldü, bugün 
de bir tanesi görüşülmekte -ve kanunlaşacaktır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin uzun tarihçesi 
ve Türk kurmay hizmetlerinin, silâhlı kuvvet
ler akademilerinin yine uzun tarihçesi bugüne 
kadar tamamiyle kanunsuz bir dayanakta ge
liyordu diye iddia etmek yanlış bir sözdür. El-
betteki toplumun çeşitli mevzuatı vardır. Her 
şey o mevzuata dayalıdır. Yani bu tasarı bugü
ne kadar kanunsuz devam eden bir durumu 
kanunlaştırmaktır, diye tarif etmek 150 sene-
denberi meselâ ileride Osman Paşa'dan Ata
türk'lerden yetişmiş olan bütün insanları meş
ruiyet temelinden yoksun farz etmek, hattâ on
ların yaptıklarını bile gaynmeşru saymak gibi 
bir sonuca götürür insanı. Bu mantık tabiî yan
lıştır. Ve biz bugün bir kanun boşluğunu dol
duruyoruz belki, ama aslında bunların temelle
rinde de hukukî niteliği olan bir şey vardır ve 
memleketi bunca yıl idare etmişlerdir. Bunca 
yıl memlekete verimli insanlar yetiştirmişlerdir. 
Şimdi getirilen tasarı - dün Harb Okulları ta
sarısında da ifade ettiğim gibi - biraz yalın
kattır arkadaşlarım. Harb Okulları tasarısı 
bundan daha yalın kattı. O, daha büyük bir 
mevzuatı kapsamış olması lâzımigelirken çok 
kısa idi. Yani bir boşluğu dolduralım derken 
bir yasağı savmış gibi bir duruma düşüyoruz. 

13 maddelik Harb Akademileri kanun tasa
rısı, iki maddesi yürürlük maddeleridir. 11 
madde kalıyor, bunun bir onuncu maddesi de 
kısadır : «Harb Akademilerinde öğrenimde 
'bulunan öğrencilerin öğretim ve eğitimde kul
lanacakları araç ve gereçler Devlet tarafından 
karşılanır.» Yani 11 maddenin bir tanesi de 
bu. Meselenin yalınkatlığını gösteriyor. Görev
leri tâyin etmek, nasıl seçildiklerini göstermek 
belki lüzumlu ama bu konularda Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Harb Akademileri için yürürlükte 
olan ne gibi yönetmelikler, mevzuat, düzen var
sa bunların bir yasaya geçmesi lâzrmıgelenleri
nin hepsinin bu tasanda toplanmış olması lâ
zımdı. Bu bir anatasandır. Mademki yüz sene
dir bir anatasan yok, öyle ise böyle üç beş mad
deden ibaret değildir bu yürütülen işler. Bu 
kadar basit değildir askerin hizmeti. Şu halde 
hangi mevzuat, yönetmelik olsun, nizamname 
olsun, ne olursa olsun nelerle yürütülürse nele
ri bir tasan altında toplayıp bir kanuniyet ge
tirilmesi düşünülmeli ise ona göre tasarının bi
raz geniş olması lâzımdı. 
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Dün görüştüğümüz Harb okulları tasarısı 
da bu nitelikte idi. Arkadaşlar Harb akademi
leri kanun tasarısı ister istemez insanları, ko
nuşucuları ve hepimizi, benden evvelki arkadaş
ların da yaptıkları gibi geriye, maziye doğru 
götürüyor. Yani Türk toplumunun Anadolu top
raklarındaki yerleşmesi, gelişmesi, büyük Dev
let kurması Viyana'dan Basra'ya kadar; Mag-
rip'ten Maşrık'a kadar büyük bir ülkede büyük 
bir Devlet kurmuş olan Türk toplumunun as
kerlik meselelerine onun tarihine doğru hafıza
larımızı kaydırıyor. 

Batı ile temasımızın başladığı döneme kadar 
orduda kurmay hizmeti yani Erkânı Harbiye 
hizmeti görülmez. Yalnız eski tarihler incelen
diği zaman Yeniçeri ağalarının yanlarında bu
lunan kethüda beylerinin bir nevi kurmay 
başkanı niteliğinde olduklarını eski tarih ki
taplarında görüyoruz. Ama bugünün anlaşıldığı 
anlamında bir kurmay hizmeti, bir kurmaylık 
durumu yoktur ve o günün mevzuatı kethüda 
beylerinin ocaktan yetişmesini öngörmektedir. 
Yani yeniçeri ağalarının ocaktan yetişmesine 
ait bir hüküm yoktur. Ama ketküda beylerinin 
mutlaka ocaktan yetişmesini öngörüyor ve bir 
tesadüftür kethüda beylerinin o zaman giymiş 
oldukları kürklerinin de rengi şimdiki kurmay
ların yakalarındaki vişne çürüğü renginde idi. 
Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra bu ordu
larda, kıtalarda kurmay hizmeti - M, ismi kur
may değildi bugünkü anlaşıldığı manada değil
di, ama sevk ve idarenin danışmanı durumunda 
bulunan kişiler - var. Bunlar asakiri şahanei 
mansure mühendisi unvanını taşıyorlardı. Asaki
ri şahanei mansure mühendisi. 

Şimdi mühendislikle işte kurmaylığın veya 
ordu sevkü idaresinin ne ilişiği var. Arkadaşla
rım yakın çağlarda Büyük Frederik'ten, Napol-
yon'danberi gelen askerî dönemde - eskiden de 
çoktu ve araştırıldığı zaman görülür - sevk ve 
idarenin riyaziye ile ilişkisi vardır. Yani Napol-
yon'un zaferleri tetkik edildiği zaman görülür 
ki Napolyon müstevi hendesenin, düzey geo
metrinin hatlarından yararlandığı yerlerde az 
kuvveti ile düşmanın çok kuvvetlerini mağlûp 
etmiştir. Geniş cephedeki bir düşmanın ya
nından kıvırmıştır, bir taktikle bütün 
kuvvetini bir düzeye getirmiş ve dize 
geltirmiş't'ir bütün düşmanı. 10 - 15 bin 

kişilik kuvvet ile yüzbin kişilik kuvvetleri de
virmiştir. Bu hali çok eskiden Anibal'da, Sezar'-
da da görüyoruz; Timur'da da görüyoruz, Cen
giz Han'da da görüyoruz. 

Binaenaleyh, son ikiyüz yıldanberi yani Bü
yük Frederik ve N'apolyondan - beri yetişen 
kumandanların matematik kafaları ve sevk ve 
idaredeki geometri kendini tescil ettirir ve ya
kın tarihin bütün büyüklerine baktığımız za
manlar hep;ü kökeninde, okul hayatlarında bü
yük matematikçi insanlardır. Napolyon da bun
lardan birisidir, Büyük Frederik de böyledir, 
Mustafa Kemal de böyledir. 

Ve işte o zaman da bundan ötürü asakiri şa
hanei mansure mühendisi unvanını taşıyordu, 
ordunun sevkü idaresinde danışma olarak kul
lanılan insanlar. Batı anlamındaki kurmay hiz
meti Türk ordusunda ilk defa 1849 senesinde 
ilk mezunlarını vermekle başlamış, o tarihten 
evvel Batı ordularında eğitim görmüş Çırpanlı 
AMülkerim isminde bir zat orduya döndüğün
de kendisi Erkânı Harbiye Reisi sıfatiyle Mir
liva rütbesi ile istihdam ediliyor ve o 1849 se
nesinde Erkânı Harbiye mektebi ilk mezunları-
m vermeye başlıyor. 

ilk mezunlar beş kişidir. Bu beş kişiden bir 
tanesi 1876 Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi sı
rasında baş görevli olarak Hüseyin Ali Paşadır. 
Isparkalıdır, ilk on senede 41 kurmay yetişmiştir 
ve bunların hepsi merkezde yani istanbul'da Har
biye nezareti ya da büyük sevkü idarenin ya
pıldığı karargâhta hizmet görmüşlerdir. Kıtala
ra, ordulara, kolordulara kurmay hizmeti götü-
rülmemiştir. Kurmay hizmeti kıtalara ordu ka
demesinde olmak üzere 1866 senesinde götürül-
müş'tür. 1849 da ilk mezunlarını veren Harp 
akademileri ortalama her yıl on onbeş civarın
da mezun verirdi. 25-30 Mşi alınırdı, üçte biri 
kadarı kurmay çıkarılırdı, geri kalan üçte ikisi 
mümtaz subay olarak kıtalara giderlerdi. Çok 
calibi dikkat bir noktadır. Harp okullarını biti
ren öğrenciler sınıf derecelerine göre sınıfta 
aldıkları derecelere göre ve ortalama onda bir 
oranında harb akademisine gönderilirlerdi. Bi
rinci sınıfı teğmen olarak okurlardı, ikinci sı
nıfta üsteğmen olurlardı, üçüncü sınıfta yüzba
şı olurlardı. Yani şimdi bunu Harb akademileri 
kanun tasarısında mevcudolmıyan ve 926 sayılı 
Askerî Personel Kanununda da kaldırdığımız 
kurmay sisteminden ötürü anlatmak istiyorum. 
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Genç yaşta yani böylelikle Harb Okulu bi
rinci sınıfında teğmen, ikinci sınıfında üsteğ
men, üçüncü sınıfında yüzbaşı olarak çıkan ve 
ondan sonra da kısa süreler içerisinde yüksek 
makamlara gelen genç yaşta 35 - 40 yaşında ge
neral olan, büyük mevkilere gelen bir kuman
danlık kuşağı 1865 lerden itibaren 1915 lere 
kadar gelmiştir ve Osmanlı İmparatorluğunun 
son yüzyıldaki hayatiyeti ordunun bâzı saha
lardaki başarıları, işte bu genç kuşakların, genç 
ve seçilmiş insanların önce seçilmiş ve sonr'a 
genç olan bu insanların kıtaların başında bu
lunmasının sonucu olmuştur. Eğer böyle bir or
ganizasyona Osmanlı ordusu 19 ncu Yüzyılda gi
rememiş olsa idi belki Osmanlı imparatorluğu
nun çöküşü çok daha önceden olurdu. 

1849 da ilk mezunlarını veren ve 1915 e ka
dar 66 sene devam eden erkânı harbiye tahsili 
bu 66 sene içerisinde 834 kurmay subay yetiş
tirmiştir. Yani bu kadar az her seneye on - on-
beşer kişi düşüyor. 

1915 senesinde Harb akademileri Çanakkale 
muharebelerinin ve Birinci Cihan Savaşının 
her cephedeki büyük dehşeti karşısında kapa
tılmıştır. Bu kanunda da ona ait bir madde var. 
Fevkalâde hallerde tahsile ara verilir diye. 1925 
de yeniden açılmıştır. 1925 den 1950 senesine 
kadar da 26 sene süresiz mezun vermiştir. Bu 
dönemde evvelki dönemde olduğu gibi okullar
dan sınıflarından en iyi derecelileri seçilme
miş, muayyen sene kıtalarda hizmet gören su
baylar arasında açılan müsabaka imtihanları ile 
bir seçim yapılmış ve bu suretle imtihanı kaza
nanlar kurmay subay olarak akademide ihtisas 
yapmışlar ve kurmay subay olarak kıtalara git
mişlerdir. Her iki sistemin arasında bir fark 
vardır, birisi okullarından seçilmiştir. En par
lak öğrenciler, en kabiliyetli öğrenciler seçil
miştir. Fakat kıta hizmetleri yoktur, kıta tec
rübeleri yoktur. Yani kıtayı bilmezler. Kıtayı 
ve kıtanın şartlarını bilmezler. Böyle bir durum 
içerisindedirler. Bunun da zaman zaman sınıf
lardan seçilmiş, fakat bir süre sonra onbeş yir
mi sene sonra orduların başına geçmiş kişilerde 
zararları ve mahzurları görülmüştür. 

ikinci dönemde bu yol terk edilmiş, kıtalar
dan alınmıştır. Bu daha ideal bir görünüştür. 
Eğer seçim tam yapılırsa yani dört sene beş 
sene on senelik bir kıta hizmetinden sonra kı

talardan çekilen subayların seçimleri müspet 
ilim esaslarına ĝ öre müspet ölçülere göre yapı
lırsa bu usul eskisinden daha iyidir, ama değil
se o zaman zararlıdır. 

Şimdi 1950 senesine kadar devam eden 26 
senelik devrede ortalama miktarını tam bilemi
yorum, yani yakın tarih olduğu için buna ait 
bir tarihçe okumamıştım, 380 ilâ 40 arasında 
bir mezun kütlesi vardı. Akademiye girenle
rin umumiyetle 1/3 ü muvaffak olamazdı. Aka
demi 1950 senesinde kapandı. 1947 ve 1948 sene
lerinde Marshall Yardımı ile başlıyan Türk -
Amerikan ilişkilerinin sonunda; yabancı misyo
nun empozesi, ve bu empozeye karşı Genelkur
mayda birkaç yıl direnme meydana gelmiştir. 
Nihayet 1949 yılma gelinmiş, görülen lüzum 
üzerine, Amerikalıların dediği doğrudur, de
mişlerdir ve Türk Ordusundan kurmay hizme
tinin tasfiyesine doğru gidilmiştir. Bir seneye 
indirilmiştir, kurmay yardımcısı diye çıkarmak 
istenmiştir ve bu durum 4 - 5 sene devam et
miştir. Dört - beş sene sonra - ben o ikinci döne
min en son mezunuyum, 1950 yılında mezun 
olanlardanım - bizim sevk ve idarecilerimiz, or
du büyüklerimiz yeniden anlamışlardır ki bu 
yanlış bir yoldur. Cidden yanlıştır, dışardan ya
pılan empoze usulündeki bir kurmay sistemi 
Türkiye'nin jeopotiliğine uymaz. 1955 senesin
de akademi yeniden devamlı, sürekli olarak iki 
yıllık bir tahsil müddetiyle açılmıştır. Ama bir 
fark görüyoruz, sistemde bir fark yoktur da, 
eskiden her sene 35 - 40 kişi kurmay imtihanı
nı kazanırdı, 25 i kurmay çıkardı, bu defa 
150 kişi kurmay namzedi gibi seçilmiştir, bun
lar sonra elenir, denilmiştir. Sonra bunların 
hepsi birden alınmıştır. Hattâ tekâmül kursla
rından mezun olanlar alınmıştır. Tekâmül kurs
larından pekiyi derece ile bitirenler alındığı 
için, bu defa tekâmül kursları herkesi pekiyi 
derece ile mezun etmeye başlamıştır. Yani bu 
dönem bir dejenerasyon dönemidir. Ve öyle 
hale gelmiştir ki herkesi artık Akademiye al
mak icabetmiştir. 1955 senesinden 1960 a ka
dar her sene % 50 den 800 - 900 kurmay çık
mıştır. 

Arkadaşlarım, denilebilir ki bir ordunun bü
tün subayları kurmay tahsili yapsın. Bu düşün
ce yanlıştır. Bu, şu bakımdan yanlıştır, kur
may akademisinde geçen iki veya üç senelik 
tahsil, o subayın gerçek kıtasındaki hizmetin-
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den alınmadır. Çünkü bir orduda herkes yük
sek sevkü idareci olmaz. Herkesin yüksek sev-
kü idareci olmasına lüzum yoktur. Yani öm
rünü tabur komutanlığında bitirecek olan bir 
subay, ömrünü alay komutanlığında bitirecek, 
hizmetini orada bitirecek olan bir subayın yük
sek sevk ve idare okumasına lüzum yoktur. Bi
zi harb akademilerinde Yavuz gibi gemileri İn
giliz donanması gibi donanmalar içerisinde keş
fe memur ederek sevk ve idare okutmuşlardır. 
Aslında bir Türk kurmayına bu bile fazlaydı, 
ama şimdi bu kadar güç bir tahsil içerisinden 
bütün ordu subaylarını geçirmek, herkesin iki 
senesini kıtadan çalmak anlamına gelir, bina
enaleyh yanlıştır. Nasıl herkesi lisan kursların
dan geçirmek yanlışsa - ki, verimli olmuyor -
çünkü hiç kimse bir şey öğrenemiyor. Herkesi 
lisan kurslarında geçireceğimize 100 kişiyi dış 
memleketlerde üç sene lisan tahsil ettirsek bom
ba gibi lisan bilen subayları orduya kazandır
mış oluruz. Fakat ötedenberi yanlış bir metot 
uygulanır ve devam eder bu. Bu itibarla 150 
kişilik kurmay çıkarmalar yanlış olmuştur ve 
büyük bir enflâsyona yol açmıştır. 1960 yı
lında orduda 551 tane kurmay albay mevcuttu. 
Eskiden albaylar Genelkurmayda Daire Başkan
lığı yaparken albaylara kısım amirliğinde yer 
bulunmamıştır. 

Arkadaşlar, yüksek sevk ve idare eğitimine 
Türkiye'nin jeopolitiği bakımından, ordu ba
kımından ihtiyacı vardır. Türkiye'nin jeopoli
tiği bakımından ordu elemanları arasından yük
sek sevk ve idareci insanları ordu bünyesine 
kazandırmaya ihtiyacı vardır. Bir yıllık aka
demi tahsili ile bu elde edilemez, kurmay yar
dımcısı denen tahsille. Yahut da kurmay hizme
tini tamamiyle kaldırmak gibi, yani dünya kü
çülmüştür, 1949 ların modası bu idi, harblerin 
sevk ve idaresi artık büyük devletlerin elinde
dir. Binaenaleyh küçük devletlerin tümen 
(komutanı seviyesinde kuta komutanı yetiştirme
ye itiyaçları vardır, başkasına da lüzum yok
tur, gilbi bir fikir yerleşmişti. Bu çok yanlıştır. 

özellikle Türkiye'nin jeopolitiği Sudan'da, 
Batı Afrika^da, Güney Amerika'da buna lüzum 
lolmıyabilir, ama Türkiye'nin jeopolitiği yük
sek sevk ve idare elemanlarının yetiştirilmesine 
ihtiyaç gösterir. Yüksek sevk ve idare eleman
larının iyi yetişmesi bu. elemanların evvelâ iyi 
seçilmesine bağlıdır. Ve bunlara kazandınlan 

| iktisabın, mükteSebatın parlak tutulmasına bağ
lıdır. Dört senedir ordudan kaldırılmış olan 
kurmay kıdemi bu bakımdan çok kötü tesir 
yapmıştır. 

Biraz evvel ordu bünyesinden gelmiş bir se
natör arkadaşımın izah ettiği gibi, kıta hizmeti 
yapanlara kıta tazminatı veriliyor, kurmay hiz
meti kıta hizmetli değildir. Bir kurmay subaya 
kıta hizmötii yapanlardan daha az 'tazminat 
vereceksiniz, kı'dem vermıiyeceksiriiz, iki sene 
üç sene çok ağır bir tahsille haşhaşa bırakacak
sınız. Dışarıdaki tahsilden çok ağır bir tahsil 
olduğuna göre Mm Akademiye gelir? Kimse 
gelmez. Yani biraz dah genç rütb'elerde, genç 
yaşlarda büyük rütbelere ulaşmak ve tarihte 
yetişmiş bâzı kişilere benzemek özlemi içerisin
de bulunmıyan insanlar kurmay olmaz arka
daşlar. Bu kadar güçlüğe kimse katlanmaz. 
Bu bakımdan bu tasarının içerisinde kurmay 
kıdeminin bulunmamış olması, 1967 senesinde 
getirilen 926 sayılı Kanunla kaldırılmış olan ve 
burada yeniden getirilmemiş bulunan kurmay 
kıdeminin yokluğu, Türk jeopolitiğine üstün 
vasıflı kurmay yetiştirme yolunda, önümüzdeki 
2 0 - 2 5 yıllık dönem içerisinde çok kötü etki 
yapacaktır. Bunu burada tescil etmek işitiyo
rum. 

Arkadaşlar, kurmaylık üstün bir meslektir. 
Tabiî, ona üstün bir meslek olarak intisaJbeden-
ler için.. Yan kapidan çıkmak niyetinde olan
lar da çıkmıştır, zaman zaman, öyle değil. Es
kiden buna erkânı harlb diyorlardı, kurmay. Son 
zamanlarda akademilerde bile, kurmay kurmak
tan gelir demişlerdir. Bu yanlıştır, kurmay kur
maktan gelmez. Kurmay kelimesi Güneş - Dil 
teorisine göre, dil reformu Türkiye'de başladı
ğı andan itibaren vücut bulmuş bir kelimedir. 
Kurmay, kur - may gibi ayrı ayrı iki keîıime-

| nin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. 
Fransızoada «Etat majör» kelimesinin karşılığı
dır. «Etat» kelimesi Fransızcada «sıituer» keli
mesinden geliyor. Lâitincesi ise «status» tur. 
«'Majör», «m'aj'orite» kelimesinden geliyor. Si-
tuer, büyük işler yapmak demektir, kurmak de
mektir. Majör da büyük demektir. Yani büyük 

İ işler yapan insan anlamıma gelir ki, majör keli
mesinin Orta Asya^da da mayor olarak kulla-

) nıldığı meydandadır. Yani Güneş - Dil teorisi-
! ne göre kökeninde hep aynılık vardır. Binasoıa-
: leyh büyük işleri yapmak ve başarmak duru-
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munda bulunan bir meslek insanlarını bir mes
leki cazip hale getirmek lâzımıdır. Cazip hale 
getirmenin yolu da eskiden verilen 4 senelik 
kıdemi asgari olarak muhafaza etmektir. 

Biraz evvel orsaya koymuştum, Osmanlı 
devrinde yetişen kurmayların sınıf arkadaşları
nı 4 sene değil, 20 sene gotikleri vakıdır. Bizim 
askerî lisede binbaşılıktan emekli bir tarih ho
camız vardı, şu sözü söylerdi: «Gurur duyu
yorum, sınıf arkadaşımın Başkumandan olduğu 
bir orduda ben bölük komutanlığı yap'iam.» 
Sakarya MübJarebeslinde bölük komutanı imiş, 
sınıf arkadaşı Mustafa Kemal Başkumandan-
onış. Bu kadar fark getirmiş. Ama gerçek de
ğerler arasına bu farkı koyarsanız, bundan 
memlekete bir zarar gelmez. Birisi 38 - 39 yaşın
da Başkumandan olduğu halde, öbürü de bölük 
komutanı olarak kalır. Bu gayet normaldir. 
Hadi buna, eski dönemlerin 20 senenin, 50 sene
nin, 60 sene evvelinin icabıdır düyoruz, ama 
bugün kıdemi, Cumlhuriyet devri biraz daha de
mokratik yapmış 4 seneye indirmiş. Bu dört se
nelik kıdemi esirgemek çok büyük yanlıştır. 

Tasarının bütün noksanları yanında en bü
yük noksanı kurmay kıdemi getirmemiş olma
sıdır. Diğer hususiarıyle genel kapsamında ye
tenekli değildir. Ama bir boşluğu doldurması 
bakımından getirilmiş olması faydalıdır. Hayır
lı olmasını grupum adına temenni ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Ahmet Demir Yüce, buyurunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhtere senatörler; görüşmekte 
olduğumuz harb akademileri kanun tasarısı 
mühim bir boşluğu dolduran bir tasarıdır. Ve 
bunun kanunlaşmasıyle de bu boşluk kapana
caktır. Bunu temin etmek zımnında çalışmalar 
yapmış olanlara teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem senatörler, kurmaylık en üstün 
mesleklerden biridir. Yani Ordunun, memleket 
müdafaasını yapacak kişilerden teşekkül eden 
ordu kumanda kademesinin sevk ve idaresini 
elinde tutacak olan 'kurmay subay yani stratek, 
fevkalâde önemli bir memleket hizmeti ifa et
mektedir. 

Binaenaleyh bu strateğin ordunun bütün 
icaplarını planlıyacak bilgiye ve enerjiye de 
sahibolması gayet tabiîdir. Bunların ordu ka-
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demeleri içerisinden seçilişlerinde fevkalâde iti
na ve dikkat gösterilmesi ne dereceye kadar 
doğru ise, bunların seçildikten sonra cevval ol
dukları bir yaşta, hem kafa hem de beyin cev-
vaîiyetine sahibolduklan bir yaşta, en yüksek 
kademeye erişmeleri de ordunun sevk ve ida
resi bakımından fevkalâde faydalıdır. 

Binaenaleyh 926 sayılı Kanunun getirmiş 
olduğu kurmay kıdemini iptal eden sistem yan
lıştır. Nitekim, 926 sayılı Kanunun görüşülmesi 
sırasında bu sistem yanlışlığı muhtelif hatip
ler tarafından tebarüz ettirilmiş ve bunun geti
rilmemesi çabaları gösterilmiş, buna mütedair 
önergeler verilmiş, fakat 926 sayılı Ka
nunda bu husus temin edilememiş'tir. Şayet 
yanlış hatu'lamıyorsam, 926 sayılı Kanunun 
görüşülmesi sırasında Millî Savunma Bakanı, 
kurmay kıdemi konusunun harb akademileri ka
nunu getirileceği zaman ele alınacağını vait bu
yurmuşlardı. Fakat görüyoruz M, harb akade
mileri kanunu tasarısında bu vait yerine geti
rilmemiştir. Bu derece önemli bir hususun, bun
dan sonra ordunun sevk ve idaresini ele alacak 
kişiler tarafından, yerine getirilemiyeoek va
sıflar halinde bir kanun maddesi şeklinde tara
fımızdan tedvin edilmiş olması keyfiyeti, bun
dan sonraki Türk Ordusunun sevk ve idaresin
de yaralar açabilecek niteliktedir. Ve ben şuna 
emin bulunuyorum ki, bir müddet sonra kur
may subayın kıdem meselesini halledecek ka
nunu getirmek mecburiyetinde kalacağız. 

Binaenaleyh elimizde bu kanun tasarısı var
ken ve 926 sayılı Kanun çıkarken biz harb aka
demileri kanununda bu mahzuru izale edeceğiz 
va'di verilmişken, istirham ediyorum bu kanu
nun görüşülmesi sırasında ve zannediyorum ki, 
8 nci maddeye konulacak bir fıkra ile bu ko
nuyu halletmek mümkün olacaktır. 

Demin sayın Akif Tekin arkadaşımızın ve 
sayın Suphi Karaman'm vâki izahlarından an
lıyoruz M, 61 yaşma gelmiş olan bir ordu men
subu, kurmay olduğu ve arızaları bulunmadığı 
takdirde, 61 yaşında orgeneral olabilmektedir. 
Hava sınıfını düşünecek olursak, 61 yaşma 
gelmiş olan ve Hava sınıfını sevk ve idare ede
cek olan bir orgeneralin bu sevk ve idarede uğ-
rıyacağı müşkülât onun Hava Kuvvetleri Ku
mandanı olarak Hava Kuvvetlerinin niteliğine 
uygun vasıfta kumandanlık yapabileceğini söy-
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lemek zordur. Onun için, bu kıdem meselesini 
sureti katiyede halletmemiz ordunun menfaati
nedir. Bendeniz ve arkadaşlarım maddesi geldi
ği zaman bu hususu temine matuf bir de takrir 
takdim edeceğiz. Buna da iltifat buyurulursa 
memnun olurum. Bu kanun gayet tabiî ki, bir 
boşluğu doldurması, bir kanuni statüye rapdet-
mek bakımından faydalı bir kanundur; fakat 
bu mahzuru ortadan kaldırılır, yani bu kanu
na kurmay sulbay kıdemini temin edecek bir 
fıkra eklenirse daha mükemmel olacaktır. Say-
jgılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
var mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde sırasında müsaade eder-
misiniz, şimdi konuşur musunuz?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Müsaade edi
yorum. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmi-
yenler?.. Kabul edilmiştir. 

Sunulan önergede ivedilik teklifi vardır. 
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler? Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Harb Akademileri kanunu tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş ve Görev 

Kuruluş : 
Madde 1. — Harb Akademileri; Genelkur

may Başkanlığına bağlı; Silâhlı Kuvvetlere 
topyekûn savaş esaslarına uygun yüksek sekv 
ve idare elemanı yetiştirmek üzere Akademik 
öğretim, eğitim ve araştırmalar yapan; Genel
kurmay Başkanlığının yüksek seviyede incele
me organı olan bir bilim ve ihtisas kuruluşu
dur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı?. Yok. 

Sayın Komisyon sözcüsü Ali Şakir Ağan-
oğlu, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ ŞA-
ŞİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, görüşülmekte olan harp aka-

] demileri kanun tasarıs bir teşkilât ka
nunudur. Temel prensipleri kapsıyan ve sorum
lulukları içerisine alan, çalışma sistemini göste
ren bir teşkilât kanunudur. Bu kanunla kur
may subayların özel durumları ele alınmamış
tır. Çünkü; 926 sayılı Askerî Personel Kanu
nu bütün subayların kıdem, çalışma süresi, ter
fi süresi gibi konularını içersine almıştır. Bu 
sadece bir teşkilat kanunu olarak anahatları, 
anaprensipleri ihtiva etmektedir. Bu akademi
ler içersinde daha geniş çalışmaları yönetmelik
ler tesbit edecektir. 

Sayın konuşmacılar kanunun tümü üzerin
de çok değerli fikirler beyan etmişlerdir. Ben
deniz maddeleri geldikçe cevaplandırmaya ça
lışacağım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Birinci madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?.. Yok. 
Birinci maddeyi okunduğu şekliyle oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler?. Kabul etmi
yenler?.. Birinci madde kabul edilmiştir. 

Organlar : 
Madde 2. — Harb Akademileri; 
a) Harb Akademileri Komutanlığı, 
b) Kuvvet Harb Akademileri, 
c) Akademiler Kurulu, 
d) Akademiler inceleme ve Araştırma Ku

rulu, 
e) İhtiyaca göre Akademik seviyede teş

kil edilen ve edilecek olan diğer kuruluşlardan 
ibarettir. 

Harb Akademilerinin kuruluş ve kadrola
rı Silâhlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında 
gösterilir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye var mı?. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) Soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akif Telkin, buyurunuz 
efendim. Soruyu kime yönelttiyorsunuz? Ko
misyona yöneltiyorsunuz. 

M. AKİF TEKİN (Antalya) — İkinci mad
dede harb akademilerinin organları zikredil
miş, kuvvet harb akademileri denmiş. Burada 
kara ordusuna mensup arkadaş kara harb aka
demisi, hava ordusuna mensup arkadaş hava 
harb akademisi, deniz ordusuna mensup arka-

I daş deniz harb akademisinde okuyacaklar. Bun-

471 — 
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lar kendi küvetlerinin kurmay subayı olacaktır, 
Üç kuvvetin bir arada bulunması ile bür de 
Başkomutanlık müessesesi vardır, bunun da 
kurmay subaylığı vardır. Eskiden bir Silahlı 
Kuvvetler Akademisi yahut Yüksek Kumandan 
Aikademisi Millî Savunma Akademisi gibi aka
demik teşkilât vardı. Bu ziilkredilmediğine göre 
ıbu Başkomutanlık kurmay subaylığını kursla 
mı yetiştirmek istiyorlar, buna ihtiyaç duy
mamışlar mıdır? Tenvir edilmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Ağan-
oğlu, buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başka
nım, maddenin (E) fıkrası bu ihtiyaca cevap 
vermektedir. (E) fıkrası; «ihtiyaca göre aka
demik seviyede teşkil edilen ve edilecek olan 
diğer kuruluşlardan ibarettir» demektedir. 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı efen
dim? Başka soru yok. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı? Yok. 

Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

Ongunların kuruluş ve görevleri : 
Madde 3. — Harb Akademileri organları

nın kuruluş ve görevleri şunlardır : 
a) Harb Akademileri Komutanlığının gö

revi; G-enelkurmay Başkanlığının direktif ve 
prensiplerine, yürürlükteki kanunlar, tüzük ve 
yönetmeliğe göre emrindeki komutanlık ve ku-
ı ulusların, eğitim, yönetim ve bilimsel araştır
ma işlerini yürütmektir. 

ib) Kuvvtet Harb Akademilerinin görevleri; 
Genelkurmay Başkanlığınca tesibit edilen esasla
ra ve prensiplere göre Silâhlı Kuvvetlere kur
may subay yetiştirmektir. 

c) Akademiler Kurulunun görevi; öğretim 
ve eğitim ile ilgili konularda prensip kararları 
almak, Kuvvet Akademilerince karara bağlana-
mıyan konularda kesin karara varmak ve Aka
demilerin bilimsel gelişmesini sağlamaktır. 

Akademiler Kurulu; Harb Akademileri Ko
mutanının Başkanlığında Kuvvet Harb Aka
demileri Komutanları, Akademiler Komutan
lığı Kurmay Başkanı, Akademiler öğretim Baş
kanlarından kurulur. 

d) Akademiler İnceleme ve Araştırma Ku
rulunun g'örevi; Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum göstereceği konular ile millî güvenlik vs 
savaş prensipleri üzerinde araştırma ve incele
meler yapmaktır. 

Kurul, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış 
general, amiral, subay ve sivil kişilerden kuru
lur. 

BAŞKAN — Burada bir tabı hatası var. 
«Başkanlarından» olacak. Düzelterek, o şekilde 
okunmuştur. 

Üçüncü madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Bir önerge var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü madde içindeki (c) fıkrasından son

ra aşağıdaki şekilde bir (d) fıkrası ilâvesini ve 
tasarıdaki (d) fıkrasının (e) fıkrası olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Yeni ilâve edilecek fıkra; 
d) Harb akademileri komutanı her üç kuv

vetten de olabilir. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Korutürk 

BAŞKAN — önergenizi izah buyuracak mı
sınız?.. Buyurun, Sayın Amiral Kontenjan Se
natörü Fahri Korutürk. 

FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Kara 
Harb akademilerimizin tarihi çok eskidir. De
niz Harb Akademileri komutanlığı ise ancak 
1930 yılında Orgeneral Asım Gündüz'ün teşeb
büsü ile vücut bulmuştur. Kendilerini bu ve
sile ile rahmetle yadederim. Deniz Harb Akade
mileri açılmadan evvel denizde kurmay hizmeti 
ancak, Harb Okulunda, sınıflarını birinci, ikin
ci, üçüncü derecede bitirenlere verilirdi ve bun
lar kurmay hizmetlerini görmeye tavzif edilir
di. Fakat, netice itibariyle kendilerinin top, tor

pido, seyrisefain ve diğer ihtisas bölgelerinde 
bilgileri diğer arkadaşlarına üstündü. Ancak, 
bir kurmay anlayışı ile yetişmemiş oldukları 
için şevki idare bakımından kâfi derecede ye-
tiştirilnıemişlerdi. Fakat, Deniz Harb Akade
mileri açıldıktan sonra ve bizi takiben Hava 
Harb Akademisi açıldıktan sonra ve bizi ta-
kibeden Hava Harb Akademisi açıldıktan sonra 
deniz ve hava sınıflarında da bugünün anlayı-
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şında ve hakikaten Silâhlı kuvvetlerin muh-
tacolduğu kurmaylar yetişmiştir ve Genelkur
may Başkanlığında hazırlanan esaslar dâhilin
de denizden de havadan da yüksek şevki idare 
ehliyetini kazanmış olan kurmaylar vardır. Bu 
bakımdan, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 17 nci maddesine muvazi 
olarak orada bizim Yüksek Askerî Şûramızın 
gösterdiği, tabiri mazur görün, fanatik bir mes
lek gayretinden sıynlarak vermiş olduğu şahe
sere imtisal ederek burada da Harb Akademi
leri kumandanlannm üç kuvvetten olabileceği
ni kaydetiğimiz takdirde diğer harb akademi
sinde olduğu gibi ilerde Genelkurmay Baş
kanlığındaki bu imtiyaza malik olacaksa da bir 
basamak ve enzan umumiyede bir alışkanlık ya
ratacaktır. Bunu Genel Kurulun dikkatlerine 
arz ediyorum, takdir kendilerine aittir. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Ferid Melen 
Beyefendi, mütalâanız efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Kanunda mâni yoktur, yönet
melikle tanzim edilebilir. Zapta geçsin yönet
melikte bunu koyacağız. 

BAŞKAN — Yönetmeliğe koyacaksınız. Ya
ni katılmıyorsunuz, kanunda değişikliğe ma
hal yok buyuruyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmıyorsunuz. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylannıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okuduğumuz şekilde oy-
oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Üçüncü madde okunan şekli ile 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
öğretim ve eğitim 

Harb Akademilerine giriş şartlan : 
Madde 4. — Harb Akademilerine giriş şart

lan şunlardır : 
a) Kuvvet Harb Akademilerine alınacak 

öğrenciler sınava tabi tutulur. Sınava Harb 
okullarını bitiren ve bu kanun hükümlerine 
göre çıkarılacak yönetmelikte rütbe, kıdem ve 
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diğer nitelikleri belirten subaylar katılabilir
ler. Sınavı kazananlar Kuvvet Harb Akademi
lerine öğrenci olarak kabul edilirler. 

b) Taksirli suçlar haricolmak üzere hapis 
cezasına hüküm giyenler ile disiplin mahkeme
lerince veya disiplin amirlerince toplam olarak 
21 gün veya daha fazla oda veya göz hapsi ce
zası alanlar Akademilere giremezler. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Dördüncü maddeyi okunan şekli ile oylan
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

Yabancı uyruklu subaylar : 
Madde 5. — Genelkurmay Başkanlığının 

muvafakati ve Bakanlar Kurulunun karan üze
rine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uy
ruklu subaylar yalnız Kuvvet Harb Akademi
lerine alınabilirler. 

Bunlann Akademilerdeki öğretim ve eği
tim süreleri Genelkurmay Başkanlığınca tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Beşinci madeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Beşinci mad
de kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitim süresi : 
Madde 6. — Kuvvet Harb Akademilerinin 

öğretim ve eğitim süresi en az iki yıldır. Bu sü
re Genelkurmay Başkanlığınca artınlabilir. 

BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye varmı?. Yok. 

Altıncı maddeyi oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Altıncı mad
de kabul edilmiştir efendim. 

öğretim ve eğitimin geri bırakılması veya 
sürenin kısaltılması : 

Madde 7. — Savaş veya olağanüstü hallerde 
Genelkurmay Başkanlığınca Akademi öğretim 
ve eğitimine ara verilebilir veya öğretim süresi 
kısaltılabilir. öğretime ara verilmesi halinde 
Akademilerde öğrenci bulunan veya aday sı-
navlannı kazanmış olanlann bu hakları saklı 
kalır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. 7 nci maddeyi oylannı
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
7 nci madde kabul edilmiştir efendim. 
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Akademiyi bitirenler : 
Madde 8. — Akademiyi başarı ile bitiren

lere o Akademinin diploması verilir ve Genel
kurmay Başkanlığınca kurmaylıkları onayla
nır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde önerge
ler vardır. Ayrıca söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Suphi Gürsoytrak, Sayın Olsan, Sa
yın Karaman tarafından verilen 8 nci madde
nin değiştirge önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Harb Akademileri kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde olmasını arz ve 
teklif ederim. 

«Madde 8. — Akademiyi başarı ile bitiren
lere o akademinin diploması ve üç yıl kıdem ve
rilir ve Genelkurmay Başkanlığınca kurmaylık
ları onaylanır.» 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Suphi Karaman Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

BAŞKAN — önergenizi izah buyuracak mı
sınız OTîan Beyefendi, Karaman Beyefendi?.. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tümü 
üzerinde konuşmamızda vardı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge üzerinde lehte - aleyh
te... 

CELÂL KARGILI (Elâzığ) — Aynı meal
de bizim de önergemiz var, birleştiriyoruz. 

BAŞKAN — Tevhidine müsaade ediyorsu
nuz, okutalım. Teşekkür ederim efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Harb Akademileri kanun tasarısının 8 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Madde 8. — Akademiyi başarı ile bitiren
lere o akademinin diploması verilir ve Genel-
Kurmay Başkanlığınca kurmaylıkları onaylanır. 

Ek fıkra — Kurmaylıkları onaylanan kurmay 
subaylara üç yıl kıdem verilir.» 

Elâzığ Antalya 
Celâl Ertuğ Akif Tekin 
Zonguldak izmir 

Ahmet Demir Yüce Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ, Akif Tekin, 
Ahmet Demir Yüce Beyefendiler ilk kez okuttu
ğum Sayın Gürsoytrak ve arkadaşlarının öner
gesine katılmışlardır. 

önergenin aleyhinde buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 8 nci madde 
üzerindeki verilen önerge her ne kadar ilk na
zarda fasla okuyanın emeği karşılığı verilmesi 
öiîgörülüyormuş gibi görülüyor ise de kanunun 
tümü üzerinde yaptığım konuşmada 123 sene 
önce kurulmuş olan bu akdemide Osmanlı İm
paratorluğu zamanında dahi bu akademiyi biti
renlere bir kıdem verme durumu mevcudolma-
dığı gibi, dünya akademisi olan devletlerde bu 
akademiyi bitiren kişilerin haiz olduğu hakları 
tetkik ettiğimizde bunlarda dahi kendi devlet
lerinde akademiyi bitirenlere böyle bir kıdem 
tazminatı verilme şekli görülmemektedir. 

Kaldı ki, 926 sayılı Askerî Personel Kanu
nunda Harb Akademilerini bitiren kurmay su
baylarımıza maddi, mânevi birçok taltif imkân
ları ve yan terfihler sağlanmıştır. Dedim ki, 
bunlar akademide devam ettiği sürece eğer kı
talarında sicil ahp terfi etme müddetini doldur
muşlar ise akademide okusalar da terfi edebilme 
imkânları mevcuttur. Akademiyi bitiren her 
hangi bir subayımız emsallerinden iki kademe 
ilerleme imkânı mevcuttur. Ataşe olabilme im
kânı mevcuttur. Halbuki Harb Okulunu biti
renin ataşe olma imkânı yoktur ve Harb Oku
lunu bitiren bir subayımız korgeneralliğe ka
dar yükselemez. Bu itibarla bunlara ileri de
rece tahsilinin değeri karşılığında 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda 
demin de arz ettiğim imkânlar sağlanmıştır. 
Eğer biz bunları önergeyi kabul edip de bu im
kân sağlandığı takdirde tam albay olduğu za
manda, tam general olduğu zamandaki kendile
rinden her yönüyle istifade edeceğimiz bu kıy
metli subaylarımızın Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu gereğince emsallerinden 
daha önce terfi etme imkânını sağlamış olaca
ğız ki bu c zaman Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
yardım değil, bilâkis en kıymetli elemanlarımızı 
yaşından önce çekme imkânını sağlıyacaktır. Bu 
itibarla önerge yerinde değildir ve size bu hu
susta bir misâl verebilirim. 

1939 yılında Harbiyeyi bitiren her hangi bir 
subay şu anda, subayken 1942 de Harb Akade-
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milerini bitiren bir subay ise çoktan emekli ol
muştur. Görülüyor ki bunlar ilk nazarda bir 
yardım gibi ise de emeklilik durumunda hem 
orduya, hem kendilerine zarar olacaktır. Bu 
itibarla önergenin kabul edilmemesini ve mad
denin aynen olduğu gibi kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Karaman Beyefendi, bir talebi
niz mi var?... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Efen
dim, önerge hakkında açıklamada bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Kısaca rica 
edeyim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Sayın 
arkadaşlarım, söz konusu üç yıllık kıdem, öner
gemizde bahsettiğimiz üç yıllık kıdem kurmay 
olacak subaya bir atıfet, bir lütuf için değildir. 
Onun o şahsın kişiliği için taşıyacağı belki ufak 
bir lütuf vardır ama önemli olan müessesedir, 
önemli olan kumandanlık sanatıdır, önemli olan 
daha genç ve daha seçilmiş kişilerin ordunun 
sevk ve idaresinde söz sahibi olabilmesini sağ
lamaktır. Yoksa bir şey yok. Aslında sivil 
Personel Kanununda iki kademe ilerleme diye 
'bir şey kondu, onun değeri yok. İki değil otuz 
kademe koysanız ne değeri var? Rütbesi kendi
sine hizmet edecek bir imkâna genç yaşta ba
ğışlamadıktan sonra... 

Şimdi ordularda bir kurmaylık kıdemi var 
mıdır, yok mudur bu konuya da kısaca değin
mek isterim. Ben konuşmalarım arasında Türk 
orduisundaki kurmay yetiştirilmenin üç dönem 
üzerinde olduğunu arz etmiştim. 

1849 da başlıyan 1915 e kadar devam eden 
dönem, yani Osmanlı devri dönemi. O dönem
de kurmay mevzuatında kıdem yoktu, kıdem 
verilmiyordu. Yani kurmay subaya akademiyi 
bitirdiği için iki sene, üç sene, beş sene kıdeım 
verilmiyordu. Ama öyle bir mevzuat vardı ki, 
arkadaşlarım, arz etmiştim o zaman, akademi 
'birinci sınıfını teğmen okuyorlar, ikinci sınıfı
nı üsteühnen okuyorlar, üçüncü sınıfım yüzbaşı 
'okuyorlar. Onun kendi arkadaşı çok daha geri
lerde teğmen olarak duruyordu. 

1908 hürriyetinden sonra 23 Temmuz günü 
dağdan Selânik'e dönen Enver Paşa 28 yaşın
dadır ve çekingen, korkak bir insandır. Yani 
böyle şeydir, korkak değil dağların aslanıdır 
o aslanda ama çekingendir, toplumun önünde 

konuşmaktan çekinir. Kendisinden 10 yaş büyük 
bir insan bir mülâzımıevvel elini tutmuş, tren
den dışarı çıkarmıştır gel falan diye. 10 yaş 
büyüğün tecrübesi, toplum karşısındaki tecrü
besi. 10 yaş büyük insan mülâzımıevveldir, öbü
rü kolağasıdır, hattâ binbaşıdır yani 10 yaş kü
çük olduğu halde. Yani mevzuatta erken terfi 
imkânları, kabiliyetli kişilere erken terfi im
kânlarının mevcudolduğu ordularda bizde oldu
ğu gibi kurmay kıdemi yoktur. 

Aynen bugün Amerikan ordusu da öyledir 
arkadaşlarım. Amerikan ordusunuda kurmay 
olan insana bir kıdem verilmiyor, misal veri
yorlar doğrudur. Ama Amerikan ordusunda Os
manlı ordusunda olduğu gibi aynı insanlar ay
nı zamanda üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, 
albay olamazlar. Kabiliyetli insan 30 yaşında 
yarbay olur, kabiliyetsiz insan 42 yaşında yüz
başı olarak kalır. Bu fark var mevzuatta. Bi
zim ordu mevzuatımızda bu fark yoktur arka
daşlarım. Olmadığı için herkes beraber terfi 
ediyorlar. O bakımdan Cumhuriyet dönemi pa
dişahlık zamanının, saltanat zamanının terfi-
lerdeki bu gayritabiî durumunu düzeltmek için, 
ki bu gayritabiî durumu yakın tarihleri tesbit 
eden birçok yerlerde okumak mümkündür, yani 
beşikte bile mirliva rütbesini alanlar varmış, ya
ni onları tümüyle kaldırmak için orduda bu türlü 
imtiyazlı terfi sistemini kaldırmış. Buna karşı
lık da kurmaylara 4 sene kıdem vermiş. Mesele 
bundan ibarettir. Eğer bizim terfi sistemimizde 
Amerikan ordusunda olduğu gibi, Osmanlı or
dusunda olduğu gibi kabiliyetli kişilere daha 
öncelikle terfi imkânını sağlıyan bir sistem ol
sa o zaman doğru, hiç kurmaya kıdem vermeye 
lüzum yok, arkadaşlarım. 

Sayın arkadaşlar, Askerî Personel Kanunu
nun, 926 sayılı Askerî Personel Kanununun ko
nuşulması sırasında benden evvel Sayın Ahmett 
Demir Yüce arkadaşımızın ifade ettikleri gibi 
bu konu orada da büyük tartışmalara konu ol
muştu. Büyük tartışmalar yapılmıştır ve o gü
nün Millî Savunma Bakanı Harb Akademileri 
kanun tasarısını getirirken bu konuyu görüşe
ceğiz demişlerdi ve bunu Sayın Demir Yüce 
çok iyi hatırladılar. Binaenaleyh bugün, 3 - 4 
sene sonra bu gelmiştir ve bunu koymaya ihti
yaç vardır. 

— 475 — 
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Arkadaşlarım, yine Saym Demir Yüce'nin 
ifade ettikleri gibi eğer bugün bunu koymaz
sak beş sene sonra, on sene sonra bunu duya
cağız, bu mutlaka konacak. Nasıl 4 - 5 sene ev
velki Askerî Personel Kanunumda bizim tenkid 
ettiğimiz noktalar kabul edilmedi, bugün kabul 
•ediliyor, 2 - 3 sene evvelki generallerin terfile-
rinden dolayı işte orduda generallerin nisbetin-
den dolayı söylediğimiz sözler aynen 4 sene son
ra kabul edildi, bunu da kabul edeceğiz. Ama 
bu arada bir yıkım yapmıyalım. 

Sonra şöyle bir durum var. 1967 senesinden 
beri kurmay kıdemleri kaMınldı. Kurmaylık 
akademisinin imtihanlarını kazananlar hep do
nem dönem gelmezler, yani karışıktır beş altı 
sınıf birden yani en genç sınıftan en yaşlı sını
fa kadar hep beraber imtihana girerler. Bu se
ne kazanamıyan bir dahaJki sene, bir dahaki se
ne kazanamıyan öbür sene kazanırlar ve karışık 
bir dönemle gelirler. Simidi 1947 senesinde kur
may kıdemi kalktığı vakit meselâ 1950 de me
zun olmuş bir subay o tarihte akademiye gir
mişse kurmay kıdemi aldı, ama o tarih
ten sonra aikademiye girmişse kurmay 
kıdemi alamadı. Bıısiin dernek ki. 20 senelik 
bir uygulama, önümüzdeki uygulamada iki 
sınıf arkadaşın ikisi de kurmay, birisi 4 sene 
ileride, birisi 4 sene geride. Bunu nasıl önli-
yeceğiz? Yani bu aksaldık da var. 

Demek ki Cumhuriyet döneminin başında 
kurulmuş olan düzeni devam ettirmek lâzım
dır. Vevalhn/t da orduda terfi sistemIQrini de
ğiştirmek lâzımdır. Amerikan ordusunda ol
duğu gibi, Osmanlı ordusunda olduğu gibi ka
biliyete prim tanıyan, kabiliyeti çabucak ge
çiren üst rütbeleri artıran bir sistemi getirme
ye ihtiyaç vardır. Ama bunun da mahzurları 
vardır, ayrıca onu da ifade etmek lâzım. 

Bu itibarla önergemizin lütfen kabul bu-
yurulmasını ve bu konumun bir açıklığa kavuş
turulmasını arz ediyoruz. 

Bir söz daha söylemek isterim, evvel de 
söylemiştim, kurmay kıdemi seçilmiş insanla
rın kurmay yapılmasını sağlıvacaktır. Seçil
miş insanların kurmay olması Türkiye'nin jeo
politiğinin bir gereğidir arkadaşlarım. Tür
kiye'yi jeopolitik bakımdan, askerî sevk ve 
idare bakımından ehliyetsiz kimselerin elinde 

[ bırakamayız. Mutlaka teşvik edici unsuru bu 
kanunda vermelk lâzımdır kurmay hizmetine. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Hü

kümet adına görüşünüzü ifade buyurun Sayın 
Melen Beyefendi. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Komisyondan sonra... 

BAŞKAN — Hayır takdim hakkı sizde 
efendim. Takdim hakkı Hükümette efendim. 
Mütalâamızı buyurun. 

öncelik efendim, sürçü lisan oldu, öncelik 
Hükümettedir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, bu konu üzerinde Millet Meclisinde de 
uzun tartışmalar oldu. Hemen orada da her
kese uygun gelen fikir, işte madem ki İM se
me farklı bir tahsil yapmaktadır, bunlara üç 
senelik bir kıdem verelim. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun zaman bu 
tatbik edilmiş Türkiye'de ama mahzurları gö
rülmüş. Mahzurlu. Bunun mahzurlarının ba
şında bu sistemin orduda bir huzursuzlğa se-
bebolmasıdır. Aynı sınıftan mezun olup Har-
biyeli iki kişinin, birisinin gidip 2 sene tah
silden sonra gelip ötekinin üstüne çıikması, ona 
kumanda etmesi mahzuru.. 

Bu, orduda uzun zaman büyük bir huzur
suzluk kaynağı olarak devam etmiştir. Büyük 
mahzur budur. 

Orduda hiyerarşinin bozulmasına sebebol-
muştur. Somra, rütbe verildiği takdirde tah
sil yapanlara, bunu sadece kurmaylara inhisar 
ettirmek de caiz olmaz o vakit. Harbiye tah
silinin üstüne, gidip mühendislik tahsili ya
panlara, doktora yapanlara, buna bemziyen 
tahsil yapanlara da vermek lâzımdır. Bunun 

I mantıki neticesi odur. O vakit hakikaten tah
sil ile yeni bir kıdem kazanma imkânı verilir 
ki, arz ettiğim gibi bu tecrübe edilmiştir ve 
orduda huzursuzluğa sebebolduğu neticesine 
varılmıştır. Bu sebeple; bunun yerine Perso
nel Kannu hazırlanırken terfi yerine teşvik 
için terfih kullamılmış. Yani kıdem yerine ka
deme yükseltilmesi... 

Kurmay okulunu bitiren bir subay 2 sene 
her rütbede kademe terfii yapmaktadır. Yani 

I emsalinden daima 2 kademe ilerdedir. Maaş 
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bakımından, tfütibe bakımından değil, ama 
maaş 'bakımımdan omlardan daima 2 kademe 
ileride bulunmaktadır. Bunu Genelkurmayı
mız yeterli bir teşvik tedbiri olarak görmüştür. 

Bir başka mahzur; erken emekliye, yani 
kurmayların aleyihine işliyen bir mahzur daha 
vardır. Erken terfi edince, emsalinden bir
kaç sene evvel emekli olma durumuna girmek
tedirler. N Çünkü, albaylığa kadar terfi o ka
dar imkânsız değildir. Ama, albaylıktan son
ra general olma durumuna gelince, o vakit 
mahdut miktarda general olacaktır, albaylı
ğa erken zamanda gelenler, emsalinden 3 sene 
evvel emekli olmaktadır. Bugün bunun mah
zurumu görüyoruz. Bu yüzden birçok genç 
kurmay emekliye ayrılmıştır. Erken terfi et
tirilmiş olması yüzünden. Orduda 3 sene da
ha kalması mümkün iken, 3 sene evvel bir 
nevi erken terfi suretiyle cezaya uğramıştır 
ve emekliye aynlmışitır, emsalleri çoktur. 
Belki de bir çoklarınıza müracaat edenler de 
bulunmuştur, bu durumu bilirsiniz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kıdem meselesi 
daha çok Personel Kanununu ilgilendiren bir 
meseledir. Çünkü o sistem içinde mütalâa edil
mesi gerekir. Eğer arkadaşlar bumun üzerin
de hakikaten duruyorlar ve bunu faydalı görü
yorlarsa o vakit Personel Kanununa ait bir 
tadil ile gelirler ve o sistem içerisinde düşünü
lür. Yoksa Teşkilât Kanununun içerisine bunu 
sığdırmak aslında mümkün değildir. Bunu 
yaptığınız takdirde sipsivri bir hüküm olarak 
kalır ve tatbik imkânı olmıyan bir hüküm ola
rak kalır. Çünkü, bunu kabul ettiğimiz tak
dirde, Personel Kanununda birçok maddeler
de değişiklik yapmak gerekecektir. Bu deği
şikliği yapmadan bunu sokarsanız bu kanunu 
da işlemez hale getirirsiniz, Personel Kanunu
nu da işlemez hale getirirsiniz ve bu kanunu 
sakatlarız. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer nokta; bu 
'kıdemler 1967 de kaldırılmışitır. O günden 
'bu yana talep azalmamış artmıştır, istatistik
ler ıbunu gösteriyor. Şu halde, yeteri kadar 
'bir teşvik var, Teşvikin birisini arz ettim. 
Bir defa kademe terfihi var. ikincisi, kur
may olanlar daha çok kurmay hizmetinde kul
lanılırlar, karargâh hizmetlerimde kullanılır
lar. Nisheten daha avantaj sağlar. Dış hiz-
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metlerde kullanılırlar, ataşelikler ve saireler-
de % 98 i kurmayların gidebileceği yerlerdir. 

Sonra, general olma bakımından avantajlı 
durumdadırlar kurmaylar. Ve nihayet kur
may olmıyanlar tümgenerallikten yukarı çıka
madıkları halde, kurmay olanlar onun üstünde
ki makamlara, yani korgenerallik ve orgene
rallik de açıktır. Bu kadar avantaj yeterli gö
rülmektedir. Arz ettiğim gibi yeteri kadar da 
kâr olduğu belli ki, talep azalmamış ve art
mıştır. 

Sayın Suphi Karaman arkadaşımız da işa
ret etti, başka memleketlerde de yok. Bu da 
bize bir şey ifade ediyor. Başka memleketler
de, hiçbir memlekette olmaması bize bir şey 
ifade ediyor. Bir tarihte buna zaruret görül
müş, lüzum görülmüş, ama bugün buna bu 
zaruret ve lüzum memleketimizde de kalmamış
tır. 

Arkadaşlarım başka 'bir noktaya işaret et
tiler; «Efendim, erken terfi ettirilmeli» doğ
rudur. Yalnız şunu kanıştırmamalı, terfi et
me, rütbe alma başka şeydir, kumandanlık 
mevkilerine geltirilme başka şeydir, icabında 
bir tümen komutanlığına 'bir albayın getirilme
si de mümkündür. Hele kaldı ki harblerde 
müddetler zaten kısalır, yarıya inmektedir 
kanunumuza göre, o vakit o imkân daha da 
genişlemektedir. Bu sebeple bu bakımdan da 
bir mahzur görmüyoruz. 

Tekrar Yüksek Heyetinizden rica ediyo
rum, eğer bu önerge kalbul edilirse bu kanun 
hakikaten sakat olarak, tatbiki imkânsız bir 
kanun olarak çıkar ve Personel Kanunu da 
bu yüzden aksar. Arkadaşlarımız bu konuda 
ısrar ederlerse kendilerinden ricam; bir kamun 
teklifi getirsinler Personel Kanunu içerisinde 
mütalâa edilsin. 

BAŞKAN — Bakan Beyefendi bir sual var 
efendim. 

AKİF TEKİN (Anltaiya) — Efendim, kur
may subayların tahsilime karşı haklar tanındı
ğını söylediler. Ben şu suali sormak istiyorum. 

Bir kurmay albay tümenin kurmay başka
nıdır, gençtir. Oranın sulbe müdürleri, istih
kâm şube müdürleri 4 senelik albaydır. Muha
bere şube müdürü 6 senelik albaydır, sağlık 
sulbe müdürü 6 senelik doktordur, ötekisi ge
çen sene veya 2 senelik kurmay albaydır, o 
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karargâhım, kumandanıdır. Hiyerarşi orada 
bozulmayacak mı? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aynı 
suali tamamlamak için arz edeyim; meselâ si
vil teşkilâtta da aynı sınıftan iki arkadaştan 
birisi kaymakam, diğeri de vali olabiliyor. 

BAŞKAN — Evet elendim. Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Arkadaşlar, orduda disip
linin önemi, hiyerarşinin önemi diğer meslek
lerin hepsinden farklıdır. Bunu takdir edersi
niz. Diğer mesleklerde bu kadar titiz davra-
nılmıyalbilir. Ama, orduda titiz davranılmak 
gerektiğine kaaniim bir sivil olarak. Teşekkür 
ederim. 

SEZAİ O'KAN (Talbiî üye) — Arkadaşımın 
tevcih buyurdukları sual cevapsız kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yerinizden de 
cevap verebilirsiniz. Buyurun O'Kan Beyefendi. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Ben kavrayamadım o so
ruyu da.. Cevabını kendileri verdi gibi geldi 
bana o sebeple... 

BAŞKAN — Soruya cevap mecburiyeti şu 
kanunların müzakeresi sırasındaki sorularda 
yoktur. Yazılı da cevap verebilir. Sizin tek
rar soru hakkımız vardır buyurun efemdim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî üye) — Şimdi efen
dim, ordu demek disiplin demektir. Disipli
nin esprisi, felsefesi evvelâ ordu kelimesini 
kullanmakla izah edilir. Bunlar birbirinin ta
mamlayıcılarıdır. Kurmay subaylara verilme
sini teklif ettiğimiz kıdem müessesesini getir
mekle orduda disiplin teessüs edecek midir? 

Bir senelik kurmay albay Karargâh Tali
matnamesi gereğince kurmay subay daima ka
rargâhtadır ve karargâh hizmje/tdnden dolayı 
âmiri mutlaktır, kumandandan sonra gelir. 
Emrinde sınıf subaylarından daha kıdemlileri 
bulunmuş olsa dahi bir senelik olan bir kur-
mıav binlhası tümeırnı kurmav başkanıdır. Hep
sinin âmiri mutlakıdır, hattâ sicil âmiridir. 
Bu rahatsızlık getirmiyor mu? 

Dün böyle idi, yarın da böyle olacak. Ne
den teşvik müessesesi olarak okuyanlara, oku
ması lâzımıp-elen kabiliyetlerden bu kıdem esir
geniyor? Ben bunu anlıyamadım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Sayın arkadaşım, ben bir 

ı vakıadan bahsettim. Eski sistem bir huzur
suzluk doğurmuştur. Ben Millî Savunmaya 
geldiğim günden beri bu mevzuu konuşulurken 
(benim kulağıma dolan husus budur. Eski sis
tem huzursuzluk doğurmuşJtur. Aynı sınıftan 
mezun olan iki kimsenin, birisinin diğerine, 
iki sene tahsil yapmakla başına geçmiş olması 
bir huzursuzluğa selbebolmuştur ve bunun kal
dırılması gerekmiştir. Söylediğiniz şeyler var 
istisnai olarak ama, temeli bir sistem değil, 
arızî bir şeydir. 

Sonra, kıdem meselesini düşünürken, sa
dece kurmayları düşünmemek lâzım. Eğer tah
sile bir kıdem vermek lâzım geliyorsa, bugün 
orduda başka sınıflar da vardır. Mühendislik 
tahsili vardır, subay olduktan sonra mühen
dislik, başka yeni teknolojik gelişmeler var, 
onların tahsiline gönderilen insanlar var. Hep
sine vermek lâzımdır. İşte Personel Kamunu 
ile bu sistem mahzurlu görülerek kaldırıüımış-
tır. Çünkü, birine verip, yalnız kurmaya ve
rip ötekine vermemek haksızlık olur. Bunun 
yerine terfi sistemi, terfi yerine teşvik için ter
fih gdtirümiştir ve bugün teşvik için yeterli 
görülmektedir, yetmektedir. Kanaatimiz bu
dur. Genelkurmayın da kanaati budur. 

BAŞKAN — Soru mu efendim? 
AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Bakan 

yardımcı sınıflardan bahsediyor. Ordu sevkü 
idare demektir, sevkü idareci yetiştirmek de
mektir, stratejik adam yetiştirmek demektir , 
doktor, hekim, mühendis, bunlara teknolojik 

I yardım yapan yardımcı sınıflardır, idari ka
rargâhtır, harekât karargâhı değildir. Biz 
harekât karargâhından... 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun lütfen Sayın 
Tekin. 

AKİF TEKİN (Antalya) — Tashih için, za
bıtlara yanlış geçmesin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Ama böyle konuşma hakkı 
yok. Soru sorabilirsiniz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Harb sınıflarında da ek tah
sil zarureti bugün doğuyor, doğmaktadır. 

BAŞKAN — Soru değil efendim. 
Sayın Komisyon Sözcüsü Ağanoğlu, Hükü-

j metin takaddüm hakkı var da 59 ncu madde
nin son fıkrasına göre onun için bu takaddüm 

I hakkına binaen söz verdim. 
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Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA

KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; 10 yıldır Türk ordusunda 
komuta piramidini düzeltmek için pek çok ça
lışmalar olmuştur. Bu çalışmaların nihai ese
ri 926 sayılı Askerî Personel Kanunudur. Or
duda bütün sınıfların kıdemi ve terfii, emek
liliği bu kanunda tesbit edilmiştir. Kurmay 
sufbayların da durumları yine bu Personel Ka
nunu ile halledilecektir. Kanunun ek 11 nci 
maddesi «Bu kanunun konusu ile ilgili hüküm
ler, buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer 
alır» demektedir. Müzakere ettiğimiz bir teş
kilât kanunudur. Bu teşkilât kanunu, mües
seselerin çalışmaları ile ilgilidir, kurmay su
bayların durumunun (burada yer almaması ge
rekir. 

Sayım hatipler, bilhassa orgenerallik rüt
besine 61 yaşında varılacağına göre, bu yaşın 
bir ileri yaş olduğu, kurmay subaylara kıdem 
vermek suretiyle daha erken yaşta orgeneral 
yetiştirmek mümkün olur mülâhazasını ileri 
sürdüler. 

Orgeneral 10 bin subayda bir olmak üzere 
piramitte yer almıştır. 61 yaş bir orgeneral için 
olgunluk yaşıdır. Ondan sonra 4 sene kuvvet 
komutanı, Genel Kurmay Başkanı olma süresi 
vardır. Kaldı ki, Genel Kurmay Başkanlığı 68 
yaşma kadar müsaittir. Orgeneral için 61 yaş 
olgun, uygun bir yaştır. Ama, daha genç yaşta 
generaller, korgeneral rütbesinde orduya komu
ta edebilir. Bu mevcut Personel Kanunu buna 
engel teşkil etmiyor. 

Harb senelerinde ise, bekleme süresi yarı
ya ineceği için, kabiliyetli subaylar daha genç 
yaşta komuta mevkilerine gelebileceklerdir. 
Onun için verilen önergeyi kanunun maksadına 
uygun bulmuyoruz. Komisyon olarak katılmı
yoruz. 

'Arz ederim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bir sorum var 
efendim. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

gerek Sayın Bakan, gerekse Sayın Sözcü buyur
dular ki, Personel Kanununda terfi, derece iler
lemesini sağlıyan bir unsur vardır. Sivil perso
nelde de kademe ilerlemesi ve nihayet derece 

ilerlemesi olmaktadır. Halbuki, Askerî Personel 
Kanununda kademe ilerlemesi hiçbir şekilde 
dağmamaktadır. Bugün Devlet ile lise imtihanı
nı veren bir derece terfi ilerlemesine hak ka
zanmaktadır. Avrupada tahsil görenlere derece 
ilerlemesi tanınmaktadır. Devletin diğer kuru
luşlarında bu müesseseler vardır. Arkadaşları
mın izah ettikleri gibi, kumanda heyetinde zin
de ve daha genç kimselere yüksek kumanda ve 
sevkü idare hakkı sağlanmasına imkân olma
maktadır. 

Sorumu şu şekilde özetliyorum : 
'Terfi müessese sindeki ilerleme ile bunu mu

kayese etmek mümkün müdür? 
Askerî personeller terfi alıyorlar, bunu na

sıl izah edecekler? 

İBAŞKAN — Sayın sözcü buyurun efendim. 
A. SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkanım, kurmaylık bir eğitim olarak kur
may subaya daha çok bilgi kazandırır, onu or
du içinde daha vasıflı bir subay olmaya, daha 
önemli mevkilere getirmeye hazırlar. Kanun, 
kurmaylıkta buna iki yan vermek suretiyle 
maaş bakımından tatmin ediyor. Maaş bakımın
dan ona iki yan kademe terfi veriyor. Diğer 
avantaiları saklıdır. Sayın Millî Savunma Ba
kanı birer birer kurmaylığın özellikleri ve avan
tajlarını ifade buyurmuşlardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir soru daha 
var, buyurun Sayın Dikeçlügil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, Sayın Bakanı ve sözcü arkadaşımızı dinle
dim. Diğer takrir sahibi arkadaşlarımızı da din
ledim, şu noktaya cevap verilemedi. Ve bende
niz de şahsan tatmin olamadım. Sayın sözcü di
yor ki, «Kademe terfii ile rütbe terfii arasında 
farklılık vardır, askerlik bakımından.» diğer 
bâzı arkadaşlarımız da «Kademe terfii ile rüt
be terfii arasında fark yok» buyurdular. Şim
di Harb Akademisine girenler ki şu kanun hü
kümlerine göre bir çok vasıfları vardır. Böyle 
bir kabiliyete sabibolan insanların Harb oku
lundan mezun olan arkadaşları ile birlikte rüt
be bakımından aynı derecede kalması doğru 
mudur, değil midir?.. Yani kabiliyetlere bu ka
nun daha önce terfi etme imkânı veriyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ŞAKIR AĞANOĞLU (Devamla) — Sa

yın Başkanım, derece terfii, rütbe terfii binbaşı 
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iken yarbay olması, yarbay iken albay olması
dır. Bu elbette ki büyük bir değişikliktir. Ka
deme terfii, kabul edilen yeni personel siste
mimizde ücret artışıdır, yan kademede. Bin
başı emsaline nazaran iki derece daha fazla üc
ret alacaktır. Fakat, yarbay olmayacaktır. Rüt
be verilmemesinin mahzurlarını Sayın Bakan 
daha önce uzun uzun izah buyurmuşlardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Karaman bir dakikanızı 

rica edeyim. 
Madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

önergelere geçilmiştir, önergenizi okuttuğum 
zaman, önergeniz üzerinde konuşup, konuşmı-
yacağınızı sordum, konuşmıyacağmızı ifade et
miş olmanıza rağmen, sonra konuştunuz. Şimdi 
önergeleri muameleye koyuyorum, oylama işle
mine geçilmiştir. Bu itibarla, söz verilmesine 
imkân yoktur. Soru tevcih buyuracaksınız, bu 
hakkınız tüzük gereğince bakidir, efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Gürsoytrak, Sayın 
Sezai O'Kan, Sayın Suphi Karamanın 8 nci 
maddenin tadiline ilişkin önergeleri okundu. 
Aleyhinde konuşuldu. Sayın Bakan ve Sayın 
Sözcü mütalâalarım bildirdiler. Önergenin dik
kate alınıp, alınmaması konusunu oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Bu sırada bir önerge daha gelmiştir, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Kemal Şenocak 

Madde 8. — Akademiyi basan ile bitirenlere 
o akademinin diploması verilir ve Genelkurmay 
Başkanlığınca kurmaylıkları onaylanır. İki yıl 
kıdem verilir. 

BAŞKAN — Sayın Şenocak, ayrıca önerge
nizi izah buyuracak mısınız? 

KEMAL ŞENOCAK (Afyon Karahisar) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Lüzum yok. önergenin lehin
de ve aleyhinde görüşmek istiyen saym üye .. 
Yok. Sayın Bakan Hükümet görüşünüzü lüt
fen ifade buyurun, hakkı tekaddümünüz var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Sözcü? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A. SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Sayın Şenocak'm önergesinin dikkate 
alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir, efendim. 

8 nci maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Akademilerden çıkarılma : 
Madde 9. — Taksirli suçlar haricolmak üze

re, mahkeme kararı ile hapis cezasına hüküm 
giyenler, disiplin mahkemesince veya disiplin 
amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha 
fazla oda veya göz hapsi alanlar, öğretimi ya
pan Kuvvet Akademileri öğretmenler Kurulu
nun 2/3 çoğunluğu ile kurmay subay olma nite
liğini haiz olmadıklarına karar verilenler, giriş
le ilgili nitelikleri haiz olmadıkları öğretim sıra
sında anlaşılanlar ile bu kanun hükümlerine gö
re çıkarılacak yönetmelikte belirtilen sınıf geç
me notundan aşağı not alanların Akademiler-
deki öğrenimlerine son verilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Bir önerge vardır, oku
tuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başaknhğına 
9 ncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Malatya 

Hamdi özer 

Fıkra : Sınıf geçme notu her iki sınıf için 
aynı olarak tesbit olunur. 

BAŞKAN — önergenizi izah buyuracak mı
sınız? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet efendim, 
mümkün olursa geri alacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; bu madde ile yönetmeliğin 
tanzimi elbette ki Akademiler Komutanlığına 
verilmiş oluyor. Yalnız, Akademiler Komutan
lığının tanzim etmiş olduğu yani, Millî Sa
vunma Bakanlığınca onaylanan elimizde bir 
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yönetmelik var. Bu yönetmelikte birinci ve ikin
ci sınıf için sınıf geçme notları arasında bü
yük bir değişiklik var. Binlerce subayın ara-
ısmda müsabaka imtihanına girerekten Harb 
Akademisine girmiş olan öğrenciler, bele birin
ci sınıftan ikinci sınıfa geçtikten sonra artık, 
yüzde yüz oranına yakın bir şekilde kurmay 
subay olmak yeteneğine kavuşmuş demektir. 

(Birinci sınıfta orta, iyi ve pekiyi derece ile 
geçebilir derken,, ikinci sınıfta yalnız iyi ve 
pekiyi derece ile geçebilir, denilmektedir. Yö
netmeliğin 42 nci maddesinde, «Birinci katego
ri (A) derecesi (86 dâhil) 100 numara çok iyi; 
(B) derecesi (70 dâhil), 85 numara îyi, ikinci 
kategoride de (60 dâhil), 70 numara orta.» de
nilmektedir. Şimdi dikkatinize arz ediyorum; 
iyinin içinde 70 numara olduğu gibi, ortanın 
içinde de 70 numara vardı. Bu 70 numarayı 
iyi mi kabul edeceğiz, orta mı kabul edeceğiz? 
Bu bakımdan bilhassa Kara Harb akademi-
[Üerindeki öğrenciler çok mağdur duruma gir-
ml'şlerdir. Şimdi Sayın Millî Savunma Baka
nından soruyorum; Hava Harb Akademisinden 
bu yıl birinci ve ikinci sınıftan sınıfta kalan 
öğrenci var mıdır? Yoktur, cevabını da vere
yim. Deniz Harp Akademisi birinci ve ikinci 
sınıfında öğrenci kalmış mıdır? Yoktur. Fakat, 
Kara Harb Akademisinden % 18 nisbetinde sı
nıfta kalma vardır. Hem de ikinci sınıfa geç
tiği halde. Acaba bu yönetmeliği buna göre 
uygulama suretiyle bu arkadaşlarımızın mağ
duriyeti izale edilecek midir? 

Muhterem senatörler, bir subay için en bü
yük ideal kurmay olmaktır. Bu kurmay ol
ma yolunda gece gündüz çaba gösteren subay
lar geliyor birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiyor, 
ikinci sınıftan tam kurmay olacağı sırada, efen
dim senin notun düşüktür, isimlerin altına bir 
çizgi, bütün idealleri sönüyor ve ondan son
ra da bunlar yalnız orduya değil, millete kar
şı küskün bir vaziyet içine sokuluyor ki, bun
lardan emin olunuz ki hayır beklenilemlez, Evet, 
zarar da beklenilemez; çünkü onların subaylığı 
esasen memleketini seven insanlar olarak bu
na mânidir. Fakat, vazifelerindeki çalışmaları 
artık idealleri sönen bir insan için ölümden 
daha acıdır, arkadaşlar. İkinci sınıfa geçmiş 
olan 9 subayın bugün âdeta diri diri meza
ra sokulması hali vardır. Bunu takdirlerinize 
arz ediyorum, idealleri söndürülmüştür. Aca

ba buna bir çare bulunacak mıdır? 60 ilâ 70 
arasında not aldınız diye, birinci sınıftan ikin
ci sınıfa geçmiş bir subay, üç beş gün sonra 
kurmaylık hakkını kazanacak olan subaylara 
bugün birdenbire, siz sınıfta kaldınız, kurmay 
olamazsınız denilmektedir. Bu yönetmelik al
tı ay içinde her halde uygulanacaktır. Buna 
bir çare bulunacak mıdır? Bulunacaksa öner
gemi geri alacağım. Yok bulunmıyacaksa yü
ce takdirlerinize arz edeceğim. 

BAŞKAN — Aynı zamanda soru sorulmuş
tur. Sayın Bakan Hükümet görüşünü lütfen 
ifade buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, arkadaşımızın 
temas ettiği konu bu yönetmelik konusudur. 
Yönetmeliği eğitimci arkadaşlarımız tanzim 
ederler. Eğer, hakikaten fayda görürlerse ar
kadaşımızın ifadeleri not edilmiştir. O isti
kamette bir değişiklik yapmakta fayda görür
lerse elbette yapıhr. Ama, mahzurlu görülür
se kabul buyurun ki yapılması faydalı olmaz. 
Bir taraftan iyi eleman yetiştirelim diyoruz, 
bir taraftan da her giren çıksın, onu sağlamak 
için imkânlar arıyoruz. Arkadaşımın bunu 
kasdetmiş olduğunu sanmam. Ama, o netice
yi doğurur. 

BAŞKAN — Sayım Sözcü, Hükümet görü
şüne katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Katılıyorum 
efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Tekrar mı söz istiyorsunuz 
efendim. 

HAMDİ ÖZEZR (Malatya) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyuru
nuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Çok kısa ola
cak. Takdirlerinize arz ediyorum. Şu anda 9 ki
şi bir kamyon çarpmak suretiyle tesadüfen 
ölümden kurtarılmıştır, ölümden zor kurtulmuş
lardır bu insanlar. Harb Akademisinin 2 nci 
sınıfında kurmay olmak üzereyken buraya can
larını atmışlar. Bu kanun tasarısı görüşülüyor 
diye, belki bir çare bulunur ümidi ile. Denize 
düşen her şeye sarılır, idealin sönmesi karşısın-
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da insanlar nereye tutunacağını bilmezler, ma
zur görünüz. Bir akademide yüzde yüz başarı. 
ikinci akademide yüzde yüz başarı. Bu Kara 
Harb Akademisindeki başarısızlık neden? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Onların yönet
meliği ayrı mı acaba?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Takdirî hü

kümler ayrı. 
BAŞKAN — Şimdi, fıkrayı geri alıyor mu

sunuz efendim?.. Tadil önergesinde derpiş etti
ğiniz şeyi. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Bakan 
vaitte bulundular, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, önerge geri-
verilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu 
madde kabul edilmiştir efendim. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli hükümler 

Öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçları : 
Madde 10. — Harb Akademilerinde öğre

nimde bulunan öğrencilerin öğretim ve eğitimde 
kullanacakları araç ve gereçler Devlet tarafın
dan karşılanır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. 10 ncu maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 10 ncu madde kabul edilmiştir. 

Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri : 
Madde 11. — Türk ve yabancı uyruklu sivil

ler ile yabancı uyruklu general, amiral ve su
baylar akademilerde eğretim üyesi ve konferans
çı olarak görevlendirilebilirler. 

Üniversitelerden temin edilecek Türk öğre
tim üyelerine ve Akademiler Kurulunun seçece
ği sivil konferansçılara beher ders ve konferans 
saati için her yıl Bütçe kanunlarında tesbit edi
lecek ücretler ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyelerinden harb akademilerinde görev 
alanlara verilecek ücretler bunların asıl görev
leri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, taz
minat ve diğer ödeneklere halel getirmez. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. 11 nci maddeyi oyları-
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niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
11 nci madde kabul edilmiştir. 

Yönetmelik : 
Madde 12. — Kuvvet Harb Akademilerine 

giriş, şart, usul ve sınavı, akademilerde öğre
tim üyesi olacak Türk veya yabancı uyruklu su
bay veya sivil kişilerin seçimleri, yetiştirilmele
ri, görevlerine son verilmesi, Akademiler Kuru
lu ile Akademiler inceleme ve Araştırma Kuru
lunun ve akademilerin öğretmenler kurullarının 
yetki ve çalışma usulleri ile, kanunun uygulan-
masiyle ilgili diğer hususlar bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde çıkarıla
cak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye? Yok. 12 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük : 
Madde 13. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 14. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Tasarının tümü üzerinde lehte Sayın ilyas 
Karaöz söz istemişti. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Aleyhte 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; yüksek seviyede bir 
eğretim müessesesi olan Harb Akademilerini bu 
kanun tasarısı ile bugün kanuni bir statüye ka
vuşturmuş bulunuyoruz. Harb Akademileri Si
lâhlı Kuvvetlerimize topyekûn savaş esaslarına 
uygun yüksek sevk ve idare elemanı yetiştir
mek üzere akademik öğretim, eğitim ve araş
tırmalar yapan Genelkurmay Başkanlığının 
yüksek seviyede inceleme organı olan bir bilim 
ve ihtisas kurulusudur. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanunu kabul et
tiğimiz şu saatlerde istanbul'da Harb Akade
misini bitiren genç subaylarımızın diploma tö
reni yapılmaktadır. Türk Ordusuna değerli hiz
metler ifa edecek olan bu genç kurmay subay
lara başarılar diler, bu kanunun Türk Milletine 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu ol
masını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 74 ncü mad
de gereğince Sayın Karaman. 

1SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; görüşülmesi tamamla
nan Harb Akademileri kanun tasarısı üzerinde 
en çok kıdem meselesi için durulmuştur. Ve bu 
(kıdem verilmeden (Askerî Personel Kanununun 
1967 senesinde kabul edilen şekliyle) ve burada 
da. hiçbir yenilik getirilmeden bu müessese böy
lelikle geçmiştir. Yanlış hesap Bağdat'tan dö
ner arkadaşlar. Nasıl 1964 senesinde özel yük
sek okulların aleyhinde bu kürsülerde yapma
dığımız mücadele kalmadı. Ama, nihayet 1971 
senesinde özel yükseık okulların kaldırılması 
durumuna 7 sene sonra düştükse; nasıl 1967 
senesinde 926 sayılı Askerî Personel Kanunu
nun bâzı hükümlerinin yanlış olduğuna işaret 
etmişiz ve 15 gün evvel bu kanunda yapılan de
ğişikliklerle o yanlışlıklar düzeltilmişse, bu kı
dem konusu da önümüzdeki 3 - 5 yıl içinde dü
zeltilecektir. Buna hiç şüphe yoktur. 

iSayın Bakan konuşmaları sırasında «kur
maylar için verilen kıdem müessesesi orduda 
huzursuzluk yaratıyor» buyurdular. Bu yanlış
tır arkadaşlarım. Orduda kurmaylardan ötürü 
bir huzursuzluk vardır. Fakat bu huzursuzluk 
o kurmayın niteliğindeki noksanlıklardan ileri 
gelmektedir. Yani, kendi devresinde, sınıfının 
dümencisi olanı 10 yıl sonra kurmay olarak ba
şında gören bir subayın rahat etmesine imkân 
yoktur. Seçim sistemi bozuktur, yanlıştır ve 
bunlar oluyor, olmaz değil. Ama, kendi sınıfın
da değerini ispat etmiş, sınıfının en önünde ge
len bir insanı kurmay gören devre arkadaşları 
gurur duyuyorlar, onunla iftihar ediyorlar. 
Huzursuzluk bundandır. O kurmay sisteminin 
iyi seçilememiş olmasından, sınav sisteminin bi
limsel temellere dayanmamış olmasından kaça
maklar olmaktadır. 1987 deki konuşmamda söy
lemişimdir. Askerî liselerden alaya gitmiş adam 
var. Sonradan kurmay olmuştur, sonradan da 

parlömanter olmuştur. Bunu gören kıta subayı 
elbette ki huzursuz olur. Huzursuzluk kaynağı 
alınan kıdem değildir. Askerlikte rütbe esası 
önemlidir. Bir genç insana istediğiniz rütbeyi, 
yüksek rütbeleri verin herkes ona itaat eder. 
Hiç kimse de huzursuzluk duymaz, eğer değerli1 

ise. Kumandanlığında değerini ispat ediyorsa. 

Tarihî resimlere bakıyoruz. 1905 - 1906 se
nesinde Yemen'e giden Kuwe4 seferiye Ahmet 
îzzet Paşanın maiyetimde, arkasında 100 tane 
subay, albay, general var. Ama yanında yüzba
şı duruyor. Genç bir yüzbaşı duruyor, 25 yaşın
da. O albaylar, generaller o yüzbaşıya hürmet 
duyuyorlar. Neden?.. Çünkü seçilmiş bu yüz
başı. 

Arkadaşlarım, kurm'aylığın erken emekliye 
sebebolduğu doğrudur. Ama, bu yanlış tatbi
kattandır. Eğer kurmay iyi seçilmiş bir sınıf 
olsa, bu yanlış tatbikatı yapan insanlar da bu
lunmaz. Şöyle ki; meselâ, 1970 yılında 8 sene
sini bitiren albaylar emefeli yapıldı. 8 senesini 
bitiren albaylar emekli yapılınca kurmaylık do-
layısiyle 4 sene kıdem almış olan albay 8 sene
yi tamamladığı vakit, kendisinin kıta arlkadaşı 
(kurmay olmıyam) 4 senede duruyor. Onu go-
türdünüz, öbürünü bıraktınız. Hattâ, öylesi ol
du ki, 10 senelik bir sınıf arkadaşım kurmay 
albaydır, terfi edememiştir. O emekli oldu, sı
nıf subayı, alt seviyedeki sınıf subayı general 
oldu. Bu çok yanlış tatbikattır arkadaşlarım. 
Yani, ikisini bir araya koymaya da imkân yok
tur. Bu tatbikatların yanlışlığını prensiplere 
bağlamak yanlış olur. 1970 de yapılan, 8 yılını, 
9 yılını bitiren albayların tümünün emekli ya
pılması yanlıştır. Albaylık emekliliğinde harb 
okulundan çıkış esas alınmalıydı. O öyle yapıl
saydı, o zaman 9 senelik albay emekl edilirken, 
kurmay olanı 12 sene orduda kalabilirdi. Yani, 
bu kadar basit bir uygulama hatası yapılmış
tır. Bunu getirip de hiyerarşiye istinadettirmsk 
doğru olmaz. Hiyerarşiyi 3 sene kıdem almak 
asla bozmaz. Çünkü, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi orduda rütbe esastır. Herkes kendisine ku
manda edecek insanın büyük rütbeli olmasına 
bakar. Ben, bir Amerikan çıkarma birliği içe
risinde 30 yaşında binbaşı gördüm. 30 yaşında, 
4 senelik tabur komutanı, binbaşı. 26 yaşında 
ileri batlar bölük komutanı gördüm. 42 yaşın
da da bölük komutanı gördüm, geri hatta. Ge-
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ıtöde trafik idarecisi. O çıkarma taburu Saroz 
körfezine çıkarma yapan bir taburdu, ben de 
onun müşahidiydim, 1955 senesinde oldu. Hiç 
böyle şey yoktu. O binbaşı gemide özel bir oda
da oturuyordu, komutanlık odasında oturuyor
du. Hiçbir subay o odaya yanaşamryordu. Bin
başı 34 yaşındaydı. 

Arkadaşlar, kurmay sınıfına kıdemi 2 - 3 se
ne daha fazla tahsil yaptığı için istemiyorduk. 
Öyle olsaydı doktora da, hâkime de, münendise 
de vermek lâzımdı. Biz tahsilin karşılığı değil, 
emrü kumandada cevvaliyetin karşılığı, mesle
ğin primi için istiyorduk, mesleğe değer vermek 
için istiyorduk. Sevkü idareye prim vermek 
için istiyorduk. Jeopolitik bunu gerektirir di
yorduk. Bunun için bu teklifi yaptık. Ve aslın
da hâkim albayla, yüzbaşı, binbaşı hâkim ara
sında hiçbir fark yoktur. îyi hukukçu ise, bin
başı belki albaydan daha değerlidir. Yüzbaşı, 
binbaşı mühendisle, albay mühendis arasında 
hiçbir fark yoktur. Doktorlar arasında da bir 
fark yoktur. Bugün mütehassıs doçent, profe
sör yarbaylar var. Ama, albay pratisyenler var. 
Hiçbir şey ifade etmez. Hattâ, 27 Mayısta yapı
lan büyük operasyonda albaylarda % 70 emek
li yapılırken, hâkim, mühendis, öğretmen ve 
doktor sınıfımda % 70 diye bir şey tanınmadı. 
Çünkü, bunların yüzbaşısı ile albayı arasında 
hiçbir hiyerarşik fark yoktur. Hattâ ben bu 
yüzden bu sınıflara, bu türlü olan sınıflarda 
tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, gibi gene
ralliklerinin tahdidedilmesine de karşıyım. 
Bu sınıfların generali vardır. Tuğ'u, Tüm'ü, 
Kor'u yoktur. Bunların kadrosu da yoktur. Ya
ni, bunların miktarının fazla olması; meselâ 
bir orduda 100 albay olacağına 500 albay ol
ması belki zararlıdır. Ama, 100 hâkim albay 
olacağına, 500 hâkim albay olmuş ne çıkar?.. 
Hiçbir şey çıkmaz. Hiyerarşiye hiçbir tesirleri 
yoktur. Binaenaleyh bu sınıflara da kıdem ver
meye ihtiyaç yoktur. Yani, hâkime, mühendise, 
öğretmene, doktora kıdem vermeye ihtiyaç 
yoktur. Zaten kıdemi biz tahsil karşılığı istemi
yoruz. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan diyor ki, kıdemi 
ilâve etmek lazımsa, bunu Personel Kanununda 
yapmak lâzımdır, işte o zamanki bakan da bu 
mm Harb akademileri kanun tasarısı ile düzel
tiriz diyordu ve bu yüzden şimdi, onu ona, onu 

ona mutlak böyle bir şey gidiyor. Yani, eminim 
ki 3 - 4 sene sonra hakikaten ikisinden birini 
düzeltmek zorunda kalacağız. 

1967 den beri kıdem kalkmıştır, fakat kur
maylığa talep azalmamıştır buyurdular Sayın 
Bakan. Niçin öyle olmamıştır? işte o zaman es
ki bakanın vaadi dolayısiyle. Bunu ilerde Harb 
Akademileri kanun tasarısını getirirken düzel
tiriz dediler ve bu yüzden aranmamıştır, ama 
bu kapı tüm kapansın göreceksiniz hızın nasıl 
azaldığını. 

îSonra bir şey daha var arkadaşlarım, kur
maylıkta hiç kıdeme ihtiyaç yoktur işte, dış 
görevlere imkân hazırlamaktadır, karargâh hiz
metleri hazırlanmaktadır filân. Karargâh hiz
metleri herkes için bir meziyet değildir ki. Ben 
10 yıllık kurmay hizmeti yapmış bir insanım, 
her zaman karargâhta bulunmaktan nefret edi
yordum. Rahmetli Gümüşpaîa, Diyaribakırda 
Kolordu Kumandam iken beni, kıtaya kaçıyor
dum, gelip yakalayıp karargâha alıyordu. Da
ha üst makamın emri ile kursa gidiyordum, ge
lip kıtaya gidiyordum, gelip yine beni kıtanın 
içinde yakalayıp karargâha alıyordu. Karargâh 
sevilecek bir şey değil ki herkes için. Aslında 
biraz tembel olan insanlar karargâhı severler. 
Ama, cevval olan insanlar kıtayı severler. Bina
enaleyh, karargâhta çalışmak da bir meziyet 
değildir yani. 

Bu itibarla, bu Harb Akademileri kanunu 
çıkmıştır, ama noksan çıkmıştır. Kurmay kıde
mi mutlaka verilmek lâzımdır. Ben ileri sene
lerde çok geç kalmadan bu yanlışlığın düzeltil
mesi ümidi ile beklemenin içerisinde saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresi bitmiştir 
efendim. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı ka
bul edilmiş, bu suretle kanunlaşmıştır. 

Kuruluşunun 123 ncü yıldönümünde kanu
nun Harb Akademilerine, aziz yurdumuza ha-
yırlı olması temennisini ifade ederken, Yüce 
Kurulun da hislerine tercüman olduğum kanı
sındayım. 

(Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, Yüce Kurulunuz dün Ordumuza subay 
yetiştiren ve Türk tarihinde şanlı bir mevki iş-
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gal eden Harfe Okullarına ait kanun tasarısını 
kabul buyurdu. Bugün de yine şeref dolu bir 
tarihe sahip bulunan, bir ilim yuvamız olan 
Harb akademilerine ait kanun tasarısını çok 
dikkatli ve titiz bir inceleme sonunda kabul 
buyurdular. Bu suretle her iki müessessiniz 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına da
yanan birer statüye salhip bulunuyorlar. Bun
dan dolayı, Yüce Senatoya ve onun değerli Baş
kanına ve Başkanlık: Divanına Hükümetin şük
ranlarını arz etmeyi vazife sayıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenim
lerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yük
sek Okullar hakkında kanun tasarısının Millet 
31eclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/483; Cum- ı 
huriyet Senatosu 1/1254) (S. Sayısı : 16il) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan özel yüksek okul öğrencileri
nin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açıla
cak Resmî Yüksek Okullar hakkında kanun ta
sarısının önemine ve mahiyetine binaen gündem
deki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ruhi Tunakan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Raf et Rendeci. 

RAFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanun uzun, 
Senatonun da oldukça vaktini alacaktır. Bugün 
toplantımız burada bitcektir. Elimizde küçük iş
ler var. Bu kanunu Sah günü görüşmek üzere 
bu önergenin reddedilmesini rica ediyorum. 
Gündemdeki diğer küçük işlerin çıkarılmasına 
şu 1,5 saatlik mesai içerisinde fırsat ve imkân 
verilmesi için bu önergenin reddini rica ediyo
rum. 

Saygılarımla. 

(1) 1641 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öner
genin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Sa
yın Rafet Rendeci'nin Anayasa ve Adalet Ko
misyonu Başkanı sıfatı ile verdikleri önerge üze
rinde yaptırdığım tetkikatta, kendilerinin önce
likle müzakeresini istedikleri kanun teklifi 7 Ey
lül 1971 gününe kadar müsaadesi olan bir tek
liftir, istitraden arz ederim. 

Buyurun Sayın Gündoğan. iki kişiye söz ver
me imkânı var, bu nedenle diğer arkadaşlarıma 
söz verme imkânı olmadığını arz ediyorum efen
dim. Kısa olmasını rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Evet 
kısa arz edeceğim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli, arkadaşlarım, özel 
okullar kanun tasarısının Salı günü görüşülme
sini istiyen Sayın Komisyon Başkanı Rafet Ren
deci arkadaşımın birkaç gerçeği bilmemesini ta
savvur edemiyorum. Bu özel okullar kanun ta
sarısının Anayasa Mahkemesi tarafından bozu
lan bir kanun zarureti ve Ucası ile günlü ola
rak hazırlandığı ve getirildiğinin Sayın Komis
yon Başkanı tarafından bilinmesi gerekir. 

Kanunun hemen çıkarılması lüzum ve zaru
reti ise aşikârdır, izahtan varestedir. Neden 
derseniz? özel okullarda okuyan onbinlerce öğ
renci ancak bu kanun sayesindedir ki, bu kanu
nun öngördüğü biçimde üniversitelere veya res
mî yüksek okullara bağlanabilecektir. Ve bu 
suretledir ki, ancak bu öğrenciler bu seneki 
ders yılına katılmış olabileceklerdir. Şimdi siz, 
bu kanunun gecikmesini değil, ki ben ekseriya 
bol zamanda kanunların konuşulmasını istiyen 
bir arkadaşınızım, bilâkis teşriini istemek mev
kiinde olmanız lâzım Sayın Komisyon Başkanı 
arkadaşım, istirham ediyorum, daha birçok de
lillerle bunu ifade, izaha ve ispata muktediriz 
ama, hepinizin anlayışı fevkalâde yüksek olması 
ciheti ile fazla söze hacet yok. istirham ederim 
buna başlıyahm, nereye kadar yapabilirsek on
dan geri kalanı da tamamlarız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde 
konuşuldu, önerge öncelik ve ivedilik teklifini 
kapsamaktadır, öncelik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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1641 Sıra Sayılı özel Yüksek Okul öğrenci
lerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkında kanun 
tasarısının gerekçesinin ve ihtiva ettiği madde
lerinin okunmasına lüzum olup olmadığını oyla
rınıza sunacağım. Okunmasını kabul buyuran
lar... Etmiyenler... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Maddelere 
de mi şâmil?. 

BAŞKAN — Maddelere de şâmil olmak üze
re... Etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiş
tir. Müzakereye geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeler; Hain
di özer, Hüseyin öztürk, Abdülkerim Saraçoğ
lu, Hüsnü Dikeçligil, Sayın Zerin Tüzün. 

Efendim arz ediyorum, komisyon sözcüsü ye
rindedir, Sayın Bakan Tüzüğümüze uygun ola
rak bir yetki belgesi ile Resmî Yüksek Okullar 
hakkında kanun tasarısının görüşülmesinde şah
sını temsilen Bakanlık Özel Öğretim Kurulları 
Genel Müdürü Yavuz Konoğlu'nu göndermişler
dir, kendileri de teşrif etmişlerdir. Bu itibarla 
Hükümeti temsilen Sayın Genel Müdür ve Komis
yon Sözcüsü hazırdır. Müzakerelere geçiyoruz. 
Söz sırası grup adına söz istiyen sayın Abdül
kerim Saraçoğlu'nun. Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına mı? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, 

şahsım adına. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buradayım. 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, buyurun efen

dim. 
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 

ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler, özel yüksek 
okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam etme
leri ve kazanılmış haklarını muhafaza etmek 
gayesi ile Hükümet tarafından hazırlanıp Yüce 
Meclislere sunulan kanun tasarısı üzerimde M. 
G. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
yüce huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bu 
vesile ile geniş bir kütleyi ilgilendirmesi ve eği
tim reformunun başlangıç döneminde bulun
ması hasebiyle, bu husustaki bâzı temel görüş
lerimizi kısa olo*ak arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, devlet olarak, millet 
olarak ekonomik sosyal ve kültürel bakımdan 
refaha, saadete ve selâmete kavuşmamız kana
atimizce, eğitim dâvasına öncelik tanımamız ve 
bunu basan ile yürütmemize bağlıdır. Bunun 
için de eğitim dâvalarını başarı ile halletmiş, 
bizi bu alanlarda fersah fersah geçmiş millet
lerin bu hususta kullanmış ve gitmiş oldukları 
yol ve metotları tetkik ederek, bunlardan bün
yemize uygun olanları tatbik etmemiz lâzımdır. 

Eğitim bir imtiyaz olmaktan çıkarılmalı, ça
lışan ve kabiliyeti olan herkesin hakkı olmalı
dır. Yani, bu hususta fırsat eşitliği uygun hale 
getirilmelidir. İlkokuldan başlamak üzere üni-
versiltelerimize kadar çocuklarımızı, gençleri
mizi memleketimizin, milletimizin kurtarıcısı 
ve Cumhuriyetimizin banisi Yüce Atatürk'ün 
ilkelerine bağlı şekil ve metotla yetiştirmeye ça
lışılmalıdır. Yani, yarin vatanımızı kendi yö
netimlerine tevdi ve emanet edeceğimiz genç
lerimiz, Gazi Mustafa Kemal'in büyük nutkunu 
kendilerine rehber olarak ittihaz edip ellerin
den, fotoğrafını da baş ucundan eksik etmiyen 
Atatürkçü, milliyetçi, yurduna bağlı aydınlar, 
seçkinler olarak yetiştirmelidir. 

Muhterem arkaraşlar, 12 Mart muhtırasın
dan sonra kurulmuş olan reform kabinesinin 
başta eğitim reformu olmak üzere, diğer re
formlara da bu esas ve açıdan enerjik olarak 
değinmiş olduğunu görmek memnuniyetimizi 
mucibolmuştur. Kendilerine her hususta başarı 
ve muvaffakiyetler temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Meclislerden 
geçip hüsnüniyetle çıkarılan birçok kanunlar 
maalesef kötü uygulayıcıların elinde dejenere 
olup gitmektedirler. Bunlardan biri de 625 sa
yılı Özel Öğretim Kurumu Kanunu oldu. 

Değerli arkadaşlar, yüksek okullarımızın 
üniversitelerimizin araç, gereç, bina ve personel 
yetersizliği belli iken, bir müdür ve bir mühür 
ile liseler açtık. Bu liselerden mezun olan ço
cuklarımızı her yönü ile yeterli liselerden me
zun olan çocuklarımızla ay m sorularla merkezî 
sistem sınavlarına soktuk. Ekserisi Anadolu ço
cukları olmak üzere gençlerimiz sokaklara dö
küldü kaldı. Bu çocukların Devlet sektöründe 
iş bulamaması, teknik bilgi ve sanattan mah
rum olması nedeni ile kim ne derse desin, ek
serisi fakir aile çocukları olmak üzere istemese 
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de haylaz, serseri olmamak ve biran evvel ba
yata atılıp ekmek salhilbi olmak gayesi ile özel 
okullara koşuştular, koşuştular. Hele bu okul
ların gece eğitim yapan kısımları, gündüz ça
lışma zorunluğunda olanlar için âde'tâ bir can
kurtaran simidi oldu. 

Sayın senatörler, 14 . 1 . 1967 tarih ve 4 
ncü Birleşiminde Millî Güven Partisi Grupu 
adına özel yüksek okullar hakkında Senato araş
tırması istiyen önergenin kabulü ile kurulan 
komisyonun yaptığı araştırmada, özel okulların 
birçoğunun usulüne göre kurulmadığı, çalışma
dığı, bina ve lâboraituvarlarının kifayetsiz, eği
tim üyelerinin noksan, talebe mevcudu çek, kâr 
etme ve ticari bir müessese haline gelmiş olma
ları ve asıl kuruluş gayelerinden uzaklaşmış ol
duklarının raporla teısbi'ti ve Yüce Senatoca bu 
durum enine boyuna tartışıldıktan sonra bu 
okullar, haklı olarak hücumlara mazur kalmış, 
buradan mezun olanlar da ayrı ve farklı bir 
muamele görmenin ezikliği içinde kalmışlardır. 

işte bugün, görüşmesini yaptığımız bu ka
nun tasarısının 8 nci maddesinin Yüce Heyeti
niz tarafından kabulü ile bu sakat durum gi
derilmiş olunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Böylece neticeleri iyi hesabedilmeden, atı

lan her adım müessese ve fertleri huzursuz kıl
dı. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi 12 . 1 . 1971 
tarih ve 1963/31 esas ve 1971/3 karar sayılı 
iptal hükmü ile bu problemin halline imkân 
vermiş oldu. Anayasanın 21 nci maddesinde 
özel okulların bağlı oldukları esasların Dev
let okullarıyla erişilmek istenilen düzeye uy
gun olarak, yasa ile düzenlenmesi ilkesini be
nimsemiş, 1968 ile 1972 senelerini kapsıyan 2 
nci Beş Yıllık icra Plânında 1969 yılında özel 
yüksek okulların denetimi için etkin bir sistem 
kurulmasının ve her yüksek okul, ayrı bir in
celemeye konu edilerek eksikliklerinin ve ka
nuna aykırıhklarınm hızla giderilmesinin sağ
lanması öngörülmesine rağmen, açıkça itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz ki, zamanın Millî 
Eğitim Bakanlığının bu görevi lâyıkıyla yeri
ne getirmemesi bu okullara karşı olan allerji 
ve antipatinin diğer bir yönden sebebi olmuş
tur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararı tarihinden itibaren olayın çözüm şekli 
üzerinde bu kurum ile ilgili kuruluşlar, öğ-
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renciler ve velileri aylarca huzursuzluk geçir
mişlerdir. 

Bir yandan 50 000 e yakın öğrenci kütlesi
nin geçmiş senelerini kazanmış olduğu haklan 
heder ederek sokaklarda bırakmak, bir yandan 
da Devletin teminatı altında kanuna istinaden 
kurulmuş müesseseler hukuka saygı ile bağ-
daşmıyacak şekilde ihmal edilemezdi. 

İşte bu kanun tasarısının, bu müsbet anla
yış içinde Hükümet tarafından getirilmiş ol
ması memnuniyetimizi mucibolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu okulların bağla
nacağı akademilerin anlayışını şükranla anar
ken, Sayın Millî Eğitim Bakanının, akademile
rin kendilerine bağlanacak okullarla birlikte 
üniversite hüviyeti kazanacakları yolundaki 
vaitleri memleketin şiddetle muhtacolduğu üni
versite adedini çoğaltırken, mâruzâtımın ba
şında belirttiğim gibi lise mezunlarının sokak
larda kalmamasını temin gibi müsbet bir yola 
gidilmesini sağlaması bakımından olumlu bir 
davranıştır. 

Bu fikrin gerçekleşmesini canı gönülden te
menni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Senatoya 
sunularak müzakeresi yapılan bu kanun tasa
rısını olumlu karşıladığımızı arz ederken, bu
nun tüm Atatürk'çü, milliyetçi, Atatürk'ün 
tevdi ettiği emaneti muhafazaya saygılı genç
lerimize, milletimize hayırlı olması dileği ile 
sözlerime son verir, Yüce Senatoya saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saraçoğlu 
Beyefendi. 

Sayın Hamdi özer... Yok. Sayın Hüseyin 
öztürk. Yok. Sayın Dikeçligil, buyurunuz efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Senatomuzda bundan önceki senelerde öfcel 
yüksek okullar hakkında bir araştırma komis
yonu kurulmuştur. Bu komisyona muhtelif par
tilerden arkadaşlarımız seçilmiştir. O zaman se
çilen arkadaşlarımızın bir kısmı özel yüksek 
okulların lehinde idiler. Fakat, bu özel okulla
rın lehinde olan arkadaşlarımız, özel okullarda 
araştırma yaptıktan sonra raporlarını hazır
ladıkları vakit, özel okulların hiç de lehinde bir 
rapor vermediler, bunda haklılardı. Burda da 
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enine boyuna müzakere edildi, tartışıldı. Ama, 
ondan sonra özel yüksek okullar hakkında bir 
gelişme kaydedilmedi, olduğu yerde kaldı. An
cak Türkiye'nin kesesinden yiyen, daha doğru
su neslin üzerinde para kazanan bir müessese 
olarak sürüp gelmekte devam etti. 

Biz, bu fikrimizi vaktiyle bu özel okullar 
kanunu çıkarken de söyledik, ağır maddelerin 
konulması için fikirlerimizi öne sürdük, ağır
laştırıcı maddelerin konmasında müdafaalarda 
(bulunduk. 

Şimdi, görülüyor ki, bu hususta fikir ortaya 
süren arkadaşlarımız haklı imiş. Ben Anayasa 
Mahkemesinin bu karan bozmasına yerden gö
ğe kadar hak veriyorum, değer veriyorum ve 
kıymetlendiriyorum. 

Türkiye'de esas eşitlik prensibine göre yük
sek okullar açılacaksa - ki vardır bu - bir ta
raftan lise mezunları imtihana girer, diğerleri 
de imtihana girer, imtihanda kazandıktan son
ra yüksek okullar ve aynı zamanda üniversite
lerde okurlar, özel yüksek okullarda ise, hiç im
tihana tabi tutulmadan - diğerleri - özel yük
sek okullara gider ve parası ile okumakta de
vam ederler. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir 
yerinde görülmez. Bir tarafta elemeye tabi tu
tulur, diğer tarafta elemeye tabi tutulmadan 
özel yüksek okullara paralı gider. Kabiliyeti 
var, yok orada okumakta devam eder. Aynı za
manda bu okumada, bir kısım insanlar üzerin
den para kazanılma amacı güdülür. 

Bu, eğitim sistemine tamamen zıt, tamamen 
aykırı bir usuldür. O bakımdan Türk maarifi 
ileriye gideceği yerde, - Benim kanaatimce - ge
riye gitmiştir. Sebebine gel;nce; arz etmiş oldu
ğum gibi özel yüksek okullar ancak para ka
zanmak amaciyle kurulmuştur. Nitekim bu hu
susa Anayasa Mahkemesi de temas ederek, bu 
yönden özel Okullar Kanununun yüksek okul
larla ilgili hükmünü iptal etmiştir, ortadan kal
dırmıştır. 

Şimdi, özel okulların araştırılmasında, arka
daşlarımızın tetkikatmda görülüyor ve görül-
ımüştür ki, orada hiç de çok kuvvetli olmıyan 
gençler bu okullara girmiş. Sermaye sahipleri, 
ancak para kazanmak için gelişigüzel yerlerde 
okullar açmış, lâboratuvarını kuramamış ve do-
layFİyle Türk eğitiminin sırtından geçinme. 
Çünkü, o kanun gelirken bir sene sonra tüzük 

çıkacaktı ve bu suretle Millî Eğitim Bakalığın-
daki görevli öğretim üyeleri, orada yer alamı-
yacaktı, özel yüksek okullar kendi elemanlarını 
kendisi yetiştirecekti, o zamandan bu zamana 
kadar özel yüksek okulların hiçbirinin tüzüğü 
çıkmamış ve Millî Eğitim Bakanlığından para 
alan meslektaşlarımın 6 saati maarif okulların
da geçirdikten sonra, diğer okullarda vazife al
mış ve bu suretle Devlet bütçesinden özel yük
sek okullara hizmet edilmiş ve devam olunmuş
tur. Bir defa bu da yersizdir. Olmaz böyle bir 
şey. Aynı zamanda Üniversite hayatını da sars
mıştır. Sebebine gelince : 

Üniversitelerde muayyen ders saatleri alan 
öğretim üyeleri, diğer vakitlerini özial yüksek 
okullarda geçirmişlerdir. Eğer saatleri müsait
se, yüksek okullarımızda, üniversitelerde öğre
tim üyelerinin tam tedrisat yaparak daha özel 
okullara lüzum kalmadan dışarda kalan gençle
ri imtihanla kabiliyetleri alabilirlerdi ve alma
ları da iktiza ederdi. Demekki bu bunu göste
riyor. 

Öğretim üyelerinin çoklarının zamanı vardır 
ki, özel yüksek okullarda vazife alıyor, aynı 
zamanda oradan da bir gelir kaynağı temin 
ediyor. 

Bir defa br., üniversitelerin tutumuna da ay
kırıdır. Böyle olsa dahi. Üniversite hocasının 
araştırmaya ihtiyacı var, araştırma yapacak, 
yeni yeni buluşlara doğru gidecek. Ama, zama
nını sadece para kazanma amaciyle yapar ve 
bKyle değerlendirerek özel okullarda saatlerini 
doldurursa, elbette araştırıcı bir öğretim üyesi 
olmaktan çıkar. Bu suretle özel Okullar Kanu
nu eğitim sistemimize yani maarif sistemimize, 
üniversite sistemimize de darbe vurmuştur, 
maddiyata doğru bir kayışı temin etmiş ve ge
tirmiştir. 

Onun için bu özel Okullar Kanunun bozula
rak - Anayasaca - Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan yürütülmesi ve akademiler haline getiril
mesi, yüksek okullar kurulması yerinde iyi bir 
kanun olmuştur. Çünkü, diğer gençler de mey
danda bırakılamazdı. Bundan sonra maarife 
geçmiştir, orda okumakta devam edecek genç
ler, bir elemeye tabi tutulacaktır, kabiliyetliler 
okumalarını ikmal edeceklerdir, kabiliyeti ol
mayanlar da her halde (muvaffakiyet sağlıyamı-
yacaklardır. 
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Dünyanın hiçbir yerinde, keyfiyetten ziyade 
kemiyete bakılmaz. Bu, birçok keyfiyetten uzak 
kemiyette insan yetiştirme, o memleketin yük
selmesine engel olur. 

özel okullar bu bakımdan da Türk Maarifi
ne bilhassa faydalı olmamıştır, ziyanları olmuş
tur, olagelmiştir. Çünkü, öğretim üyeleri bakı
mından ve gerekse kifayet bakımından diğer 
üniversitelerimiz gibi, maarifin yüksek okulları 
gibi elbette aynı nitelikte, aynı kalitede değil
dir ve olamıyor. 

İBu Senatoya gelen 1641 Sıra sayılı kanun 
tasarısı, bence Meclisten çıktığı gibi kabul edil
memekle de iyi edilmiştir. Yani Hükümetin ge
tirdiği maddeler kabul edilmiştir. Bu maddele
rin kabulü ile, daha sağlam bir prensibe doğru 
gidilmiştir. Millet Meclisinden gelen metin ka
bul edilse idi, boşluldan vardı, yine bir kazanç 
gayesi güdebiliyordu, zoraki okullar açılması
nı temin edebiliyordu. Onun için Senato Komis
yonundan bu tekrar gözden geçirilerek Hükü
metin maddelerinin benimsenmesi bu kanuna 
konması kanaatimce yerinde olmuştur ve boş
lukları ortadan kaldırmıştır, faydalı bir tutu
mun içerisine girmiştir, Senato Komisyonu. Bu 
bakımdan arkadaşlarımızı tebrik ederim. 

Tabiî maddeler geldiği vakit, bunun üze
rinde durulacak ve konuşulacaktır. Yalnız şu 
noktaya işaret etmeden kendimi alamıyorum. 

Bu özel yüksek okullar, büyük vilâyetlerde 
toplanmıştır. Neden toplanmıştır? Elbette Türk 
maarifinin, üzerinden geçindikleri için. izmir'
de, istanbul'da, Ankara'da. Burada fakülteler 
vardır, yüksek okullar vardır, bunların öğre
tim üyelerinden faydalanacaklardır. Şimdi 
burada devletleştirmeye doğru gidilecek denili
yor. Tahmin ediyorum bu bir sistem dâhilinde 
olacaktır. Ama. bunların hepsi devletleştirildL 
ği takdirde, bu özel yüksek okullar bu muay
yen merkezlerde açıldığı takdirde, Anadolu'nun 
diğer kısımlerına doğru bir kayış olmıyacak 
ve yine muayyen şehirlerde bu okullar topla
nacak. Benim kanaatimce, bu okullar devletleş-
tirilmemeli. 

Çünkü, bu yüksek okullara ihtiyaç duyul
duğu anlaşılıyor. Türk maarifi, bu boşluğu 
önceden duyacaktı, Önceden plânlıyacaktı ve 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinde de yüksek 
okullar açarak akımları durduracaktı, dolayı-

siyle özel yüksek okulların açılmasını önliye-
cekti. Bu önlenmemiştir, muayyen merkezlerde 
toplanılmışlar, muayyen merkezlerde toplandı
ğına göre Devietleştirilirs'8 yine burada Türki
ye'nin lehine değil, muayyen yerlerde kültür 
merkezlerinin toplanmasına sebebiyet verecek
tir. Onun için, muayyen kademelere göre öğren
ciler almalı, Millî Eğitim Bakanlığı bunları 
yetiştirmeli, Anadolu'nun diğer yerlerinde yük
sek okullar, akademiler açmak suretiyle diğer 
kültür merkezlerini takviye etmeli ve büyük şe
hirlere olan akını önlemelidir. Bu suretle mem
leketimizin kültür hayatında iyi bir yola doğru 
gidişi sağlamalıdır. 

Onun için kanaatimce dikkat edilecek nok
ta; bu özel okullar Devletleştirilirken Devlet
leştirme prensibinde çok titiz davranmak. Hem 
de çoklarının alınmasına da lüzum yok. Bizim 
üniversitelerimiz kâfi, şayet tam gün çalışır
larsa. Çünkü, önce arz etmiş olduğum gibi, üni
versite hocalarımızın çokları özel yüksek okul
larda ders alıyor. Demekki, zamanı buna mü
saittir. Üniversitelerimiz de buna müsaittir ve 
bu suretle Devlet hazinesini de bunları illâ da 
Devletleştireceğiz diye ziyana sokmamak. Diğer 
vilâyetlerimizde özel yüksek okullar, akademi
ler açılıncaya kadar ihtiyaç karşısında bu okul
ların işe yararları kiralanmak. Yani yüzde yüz 
Dsvletleştirme yoluna, satmalına yoluna gidil
memeli. Bu diğer vilâyetlerimizin ziyanına ola
cak bir husustur. 

Diğer boşluk şu: Bu özel yüksek okullara 
meslek okulları mezunları da girebiliyor. Çün
kü, onlar üniversitelere, imtihana girme hakla
rı olmadığı için, giremiyorlar. Ben okudum ka
nunu, bir maddeye rastlamadım; diğer meslek 
okulları da imtihanla Devletleştirilen bu aka
demi şekli veya yüksek okullar şekli verilen 
okullara alınır kaydını görmedim. Onun için bu 
doğru değildir. Yeri geldiği takdirde bunun 
üzerinde durmalı ve meslek okulları mezunları 
da imtihanla bu Devlet akademileri ve yüksek 
okullara girer kaydını koymalı. Bu, meslek 
okullarına gençlerin temayülünü fazlalaştırır. 
Bunu kaldırdığımız takdirde meslek okulları
na olan akımı durdururuz. Onu güdük bırakı
rız. Aynı zamanda genç kabiliyetlerin, aynı za
manda pratik maharete sahip olan insanların 
yüksek tahsil yapmalarına engel oluruz ki, işte 
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esas eğitimde eşiklik prensibi budur. Hangi 
okulda okursa okusun lise muadili okullarda 
okuyan ve mezun olan gençlere imtihanla yük
sek okullara, fakültelere girme halikını vermek 
doğrudur, gereklidir. Yoksa Türkiye'nin maari
finde bir kasıt sistemi vardır, ancak lise mezu
nu yukarıya gidebilir, aşağıdaki insanlar ne ka
dar kabiliyetli olursa olsun, o meslek okulları 
mezunları bunlara giremezler. Türkiye'de onun 
için tatbikatçıdan ziyade nazari insanlar ye
tişiyor. Halbuki, buna mukabil Türkiye'de ame
lî insanlara ihtiyaç var. Bir yapı sanat enstitü
sü mezunu el maharetine sahiptir, meslekî ka
biliyete sahiptir, çalışma yeteneğini almıştır, 
aynı zamanda lise muadili olarak Devlet kad
rosunda değerlendirilmiştir. Bir kız sanat ens
titüsü hakeza yine öyle. Bir yapı sanat enstitü
sü mezunu hakeza öyle. Bir ticaret okulu hake
za böyle, imam - hatip okulları hakeza böyle. 
öğretmen okulları hakeza yine böyle. Düşünü
nüz ki, bunlara kendi sahalarında dahi Türki
ye maarifinde yükselme imkânları az verilmiş
tir. Bu kanunda onun için meslek okullarına da 
değer verilmeli ve sırası geldiği zaman, ki ben 
göremedim yok, varsa arkadaşlarımız, Komis
yon Sözcüsü falan izah eder, veya yoksa bu 
boşluk ortadan kaldırılır, onların da hakkı veri
lir. Çünkü, bu yüksek okullarda en çok okuyan 
meslek okulları mezunlarıdır, başkalarına gide
medikleri için. 

Bu kanun hayırlı olsun, memleketimiz için 
faydalı ve yerindedir, insan sırtından, insan 
üzerinden para kazanmak kadar, ticaret yap
mak kadar kötü bir şey yoktur. Bu Türkiye'de 
kalkmıştır, bundan sonra parası olanlar insan 
sırtından, gelişigüzel insan yetiştirip para ka-
zsjnamıyacaktır. Bu suretle çok daha kaliteli in
sanların yetişmesine doğru gidilecektir. Bütün 
insanlar ancak imtihanla yüksek okullara gir
me fırsatını bulacaktır. Kabiliyetsizler para zo
ru ile özel yüksek okullara devam imkânlarını 
bulamayacaklardır ve bulmamalıdır. Nitekim, 
öyle insanlara rastlıyoruz öyle gençleri görüyo
ruz ki, imkânı ihtimali yok bu gençler imtihan
la yüksek okullara giremez. Ama, paraları ile 
özel yüksek okullara girmiştir. Mezunlar olmuş
tur, Allah taksiratını affeylesin, onlar hayatta 
tutunur mu, tutunmaz mı, bilmem. Bundan son
ra bu kanunla bu imkânlar ortadan kalkıyor. 

Gelişigüzel, berduş insanların da para zoru ile 
yüksek tahsil yapmaları önlenmiş oluyor. 

Hayırlı olsun kanun. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Zerin Tuzun. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; şimdi müza
kere etmekte olduğumuz kanun 625 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptali sonucu meydana gelen boşlu
ğu doldurmak ve bugün özel yüksek okullarda 
okuyan binlerce gencimizi mağduriyetten kur
tarmak için getirilmiş muvakkat tedbirleri kap-
sıyan bir kanundur. Hepimizin gayet iyi bildi
ği gibi, özel yüksek okullar 625 sayılı Kanunun 
kabulü sırasında düşünülen, halkın eğitim hiz
metleri yönünden Devlete yardımcı olması pren
sibinden ayları bir yene dönüşmüş ve eğitimin 
ticaret metaı haline getirilmesi üzerine ilk re
aksiyon da Senatomuzdan gelmişti. 

1967 yılının son ayında kurulan Araştırma 
Komisyonunun çalışmaları sonucunda da bu 
okulların kendilerinden beklenen eğitim hizme
tini maalesef yeterli bir şekilde yapmadıkları, 
daha 1968 yıhnda meydana çıkmıştır. O gün
den itibaren derhal müdahale edilerek bu ye
tersiz eğitime bir son verme ve bu 20 - 30 bin 
öğrencisi olan müesseseleri bir düzene koymak 
şöyle dursun, her gün yenilerinin açılmasına 
müsaade edilmek suretiyle bugün mesele bir 
önemli eğitini sorunu halinde ve 60 - 70 bin öğ
rencinin problemi olarak karşımıza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu arada Anayasa Mahkemesi zamanında al
dığı isabetli bir kararla 625 sayılı Kanunun 
özel yüksek okullarla ilgili maddelerini iptal et
mek suretiyle Millî Eğitim Bakanlığını bu me
seleyi süratle ele almak ve bu yaraya bir çare 
aramak durumu ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Zamanında diyorum, çünkü inanıyorum ki, Ana
yasa Mahkemesi bu Kanunu iptal etmemiş olsa 
idi dahi Millî Eğitim Bakanlığının bu yaranın 
daha fazla genişlemesine müsaade etmeden bir 
tedbir getirmesi zorunlu idi. Anayasa Mahke
mesi aldığı kararla Millî Eğitim Bakanlığına 
yardımcı olmuştur. 

Şimdi Bakanlık bu müesseselerde okumakta 
olan gençlerin gerek maddi, gerekse mânevi 
emeklerinin şayi olmamasını sağlamak amacı 
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ile bu kanun tasarısını getirmiştir, isabetli bir 
şekilde ve süratle hazırlanmış olan bu kanunim 
bâzı maddelerine itirazım olmakla beraber, ge
nel hatlariyle benimsediğimi burada ifade ettik
ten sonra, üzerinde durmak istediğim noktalan 
kısaca açıklıyacağım. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, bugün 60 -
70 bin öğrencinin meselesi ile karşı karşıya ol
mamızın en önemli nedenlerinden biri, hiç şüp
he yok ki, mevcut öğrenci kapasitesini zamanın
da iyi bir şekilde ve eğitim, plânlaması içinde 
hesaplamamış ve plânlamamış olmamızın sonu
cudur. Orta öğretimde sadece dikey geçişe im
kân veren, meslekî ve teknik okulların üst öğ
renim imkânlarını kısıtlamak suretiyle bu okul
lara rağbeti azaltan ve büyük öğrenci çoğunlu
ğunun klâsik liselere hücum etmesini âdeta zor
layan bir eğitim düzeninde, elbette ki üniversite 
kapılarında yığılmalar olması mukadderdir. Bu
nun böyle olacağı çok evvelden belli olduğu hal
de üniversitelerin buna göre hasırlanmamaları 
sonucu birçok genci açıkta bırakmak sorunda 
kalmalan, bu tutumun tabiî sonucudur. Hal 
böyle olunca, ortada kalmış olan birçok lise me
zununa yeni bir imkân yaratmak zorunlıığu 
meydana çıkmış, bu arada getirilmiş olan özel 
öğretim kurumları Kanunu yolu ile öz si yüksek 
okulların kurulması için imkârîar tnmnma^, 
böylece öğrenci tazyikinin bir dereceye kadar 
buralara kanalize edilmeni, böylece daha çok ço
cuğumuzun yüksek öğretimden faydalanmasın m 
yolları aranmıştır. Ne var ki, en iyi düşünce
lerle gerçekleştirilmesi istenen bu imkân mevcut 
kamburumuzu azaltacak yerde bugün mevcuda 
bir yenisini eklemiş bulunmaktacbr ve şimdi de 
onu bir düzene koymanın çabası içine girmiş bu
lunmaktayım. 

Bu da göstermektedir ki, eğitim konusunu 
mücerret birtakım tedbirlerle düzene koymak 
mümkün değildir. Eğitimimizi başından sonuna 
kadar bir bütün olarak ele almak ve köklü bir 
eğitim reformuyla bütün meseleleri muvazeneli, 
birbiriyle zıt düşmiyecek bir düzan içinde for
müle etmek zorunlıığu vardır. Bunu yaparken 
dış memleketlerin sistemlerinin kopyalarını de
ğil, kendi özelliklerimizi, bölge şartlarını, im
kânlarımızı dikkate alarak bir plânlamaya git
menin zarureti de meydandadır. Halen Millî 
Eğitim Bakanlığımızın bir eğitim reformunun 
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çalışmaları içinde bulunduğunu da duymakta
yız. Şimdilik bütün ümidimizi de yapılacak bu 
eğitim reformuna bağlamış olarak beklemekte
yim 

Bu itibarla ben bugün müzakere etmekte ol
duğumuz bu kanun tasarısını mevcut sorunu 
halletmek ve özel yüksek okullarda halen oku
makta olan gençlerimizin haklarını zayi etme
mek için alınmış muvakkat bir tedbir olarak 
görmekteyim. Bu görüş içinde olduğum içindir 
ki, Millet Meclisi metninde olmadığı halde Sena
to Geçici Komisyonu tarafından 24 ncü madde 
olarak ilâve edilen ve özel okulların bağlandık
ları akademilere 1971 - 1972 öğretim yılında ye
niden öğrenci alınmasını mümkün lalan hükmü 
yadırgıyorum, ve endişe ile karşılıyorum. 

Millî Eğitim reformunun bütünü ile ele alın
dığı ve insangücü ihtiyacımızın da plânlanarak 
yüksek öğrenime geçişlerin buna göre avarlana-
cağı ve yüksek öğrenim kurumlarının yurdun 
belli merkezlerinde toplanmasının mahzurlu gö
rüldüğü bir devrede özellikle 3 büyük merkez 
ve 2 büyük şehrimizdeki akademilere yeniden 
öğrenci alınmasını hükme bağlı yan bir madde
yi kabul etmenin büyük mahzurlar getireceği 
inancındayım. 

Ayrıca, kanunun 1 nci maddesi do gayet acık
tır. Burada özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devamlarını sağlamak amacı ile ve 
geçici nitelikte resmî yüksek okullar açıkkğı be
lirtilmektedir. Yani, bu kanunla kurulan okul
lar, aslında mevcut öğrencilerin tasfiyesine ka
dar işliyecek olan muvakkat kuruluşlardır, esa
sen öyle de olması lâzımdır. Kaldı ki, 5 Tem
muzda kabul edilen Akademiler Kanunu, aka
demilere yeniden kendi bünyelerinde yüksek 
okullar açma yetkisini de vermektedir. Yani, 
gerekirse, lüzumlu görülen yerlerde, Plânlama
ya uygun görülen yerlerde yeniden yüksek okul
lar açılıp, umumi mevzuat dâhilinde bu akade
milerin açacakları yüksek okullara öğrenci ka
bul etme imkânı vardır. E.. Hal böyle olunca, 
muvakkat bir tedbir olarak açılmış ve muvak
kat bir tedbirin neticesi olarak karşımıza gelmiş 
olan bir kanuna, yeniden öğrenci alma imkânını 
vereceek bir maddenin konulması, zaten bozuk 
düzen olan eğitim kurumlarımıza yeni bir yama 
daha yapıştırmanın başka bir şekli değildir. 
Mevcut yamalara bir yama daha ilâve edece-
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ğiz, sonra bu yamanın da sıkıntısını çekip, bu
nu da nasıl düzelteceğiz diye üzüntü çekeceğiz 
diye endişe etmekteyim. Bunu burada açıkça 
ifade etmeyi bir görev sayıyorum. 

işte bu görüş içindedir ki, 24 ncü maddenin 
kanun metninden çıkarılmasını öngören bir 
önergeyi de Sayın Başkanlığa takdim edeceğim, 
iltifat etmenizi bilhassa rica ediyorum. 

Üzerinde duracağım diğer bir konu da özel 
yüksek okulların birçok yerde akademilere bağ
lanmasını öngörmüş olan hükümdür. 

Hiç şüphe yok M, bir mühendislik veya diş
çilik okulunu bir ticari ve iktisadi ilimler aka
demisi içinde mütalâa etmek insana ilk nazarda 
çok gayritabiî gelmektedir. Ama, kanunun met
ninden ve Sayın Millî Eğitim Bakanının da muh
telif yerlerdeki beyanlarından anlaşılmaktadır 
İd, özel okulların akademilere bağlanması, üni
versitelerimizin bu i«je talibolmalarının sonucu 
bir zoruniuk olarak kabul edilmiştir. Nitekim, 
Ege Üniversitesinin istekli olması karşısında iz
mir'deki bütün özel okulların Ege üniversitesi
ne bağlandığını da ekli cetvelde görmekteyiz. 

Bu durumda ben Ankara ve İstanbul'daki 
üniversitelerimizin bu tutumlarını esefle karşı
ladığımı burada açıkça ifade etmek isterim. Gö
nül isterdi ki, senelerce özel yüksek okullarda 
yüksek ücretlerle ders veren üniversite eğretim 
üyeleri ileri atılarak, memleketin bu önemli eği
tim sorununun hallinde önpîânda yer almayı 
teklif etsinler ve bu okulların yönetim ve kon-
trolunda en üst kademedeki eğretim kurumları 
olarak kendilerini görevli saysınlar. 

Bina olarak, araç olarak mevcudu zorla
mayacak, bütçe yönünden kendilerine bir kül
fet yüklemiyecek olan bu yeni kuruluşların 
kendi bünyelerinde en doğru yolda işlemesine 
ve tasfiyesine imkân sağlasınlar. Maalesef 
bu olmamıştır. 

Hal böyle olunca bu okulların akademiler 
bünyesine alınması uygun mütalâa edilecektir, 
başka yolu yoktur. Bu durumda çoğu iktisa
dî ilimler Akademisi olan bu akademilerin ken
di faaliyet alanlarından tamamen ayrı bâzı 
okulları bünyelerime alışları sonucunda ortaya 
birtakım yönetim güçlükleri çıkması da tabiî
dir. 

Fe var ki, gerek tasan metninden, gerek
se Sayın Bakanın yine muhtelif zamanlarmda-

| ki beyanlarından anlasılıdığına göre, akademi-
leri eş değerde diploma verem müesseseler ola-
rak üniversiteye dönüştürme kararında olduk
ları da anlaşılmaktadır. 

Bu durum şüphesiz birçok yönetim mesele
lerini halledecektir. Ancak, bu halde de be
nim Sayın Bakanlık temsilcisinden cevaplan
dırmasını rica edeceğim bir sorum olacaktır. 

Bu akademiler belli merkezlerde bulunduğu
na göre, ıbıımların üniversiteye dönüşü ile, 
üniversitelerin memleketin muhtelif bölgeleri
ne dağıtılması prensilbi jsedelenmiyecek midir? 
Bu husustaki görüş ve düşünceleri nedir? Bu 

I hususu açıklamalarını kendilerinden bilhassa 
rica ediyorum. 

Sayın senatörler; üzerinde duracağım diğer 
önemli bir komu da diplomaların geçerliği ko
nusudur. 

Hepimiz biliriz ki. bir kanunda birçok 
madde vardır, ama esas olan birkaç önemli 
maddedir, diğerleri teferruattır. Bu önemli 
maddeler üzerinde çok büyük bir dikkatle dur
mak ve muhtemel fayda ve zararlarını çok iyi 
hesaplamak lâzımdır. 

Nitekim meselâ 625 saydı Kanunun müza
keresi sırasında biz kanunum en önemli madde
lerinden biri olan 13 ncü madde üzerinde önem
le durmuş ve özel yüksek okullardaki öğrenci
lerin bitirme sınavlarına dengi resmî okullar
da girmelerini teklif etmiştik. Bcm inanıyo
rum ki eğer o madde tekriri müzakere ile red-
dedilmese ve bitirme sınavları resmî dengi 
okullarda yapılsa idi, özel yüksek okullar böy
lesine dejenere olmaz, bugün de böyle bir ka
nunun karşımıza getirilmesine lüzum kalmaz
dı. 

Şimdi, yine aynı görüş içinde diplomalarla 
ilgili 8 nci maddemm de bu kanunun en önem
li maddelerinden biri olduğu ve üzerinde dik
katle titizlikle durmamız lâzımgeldiği inancı 
ile görüşlerimi ifadeye gayret edeceğim 

Şimdi, maddenin birinci paragrafı, «Bugü-
f ne kadar verilmiş olan diplomaların ve bun

dan sonra verileceklerin resmi okul diploanala-
j n ile aynı değerde olduğunu» ifade etmekte-

dir. 
Bundan sonra verileceklerin bir resmî öğ-

1 retim kurumunda yapılacak bir imtihan sonu-
I cu hak edilmiş olacağından buna itiraz etmi-
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yorum. Ancak, bu konudaki yönetmeliklerin 
hazırlanmasında geciMlmemesini ve yapılacak 
ıbitirme sınavlarında âzami dikkat ve titizlikle 
hareket edilmesi lüzumuna da bir kere daha 
işaret etmeyi bir görev sayıyorum. 

Bundan evvel verilmiş olan diplomalara ge
lince, bu konuda büyük tereddüt ve endişele
rim olduğunu ifade etmedeaı geçemiyeceğim. 
Bir kere meseleyi şöyle ele alalım. Bugün bi
zi bu kanuna hazırlayıp görüşmeye mecbur 
eden nedir? Biraz evvel de ifade ettim, Ana
yasa Mahkemesinin 625 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini iptal etmiş olması değildir, sadece. 
Zira bu kanun iptal edilmese idi dahi bu mese
leyi ele almak aftık bir zaruretti. Nedir bu 
mesele? özel yüksek okullarım büyük çoğunlu
ğunda öğrencilerin yeteri kadar bilgili ve mes
leklerinin ehli olarak yetiştirilmedikleri mese
lesi değil mi? Asıl mesele bu değil mi? Bu
nu o müesseselerde okuyan öğrenciler bizzat 
kendileri de ifade etmediler mi? Yürüyüşler, 
münakaşalar, boykotlar.. Özel okulların öğ
rencileri tarafından satmalmmaları hep bu ye
tersiz öğretim yüzünden olmadı mı? Senato 
araştırmasının sonucunda hazırlanan raporda 
bu gerçekler bütün açıklığı ile dile getirilmedi 
mi? Birçok okullarda bâzı derslerin hiç tat
bik edilmeden geçildiği, bâzı okullarda en 
önemli derslerin ehliyetsiz elemanlara okuttu-
rulduğu, öğrencilerin kütle halinde pekiyi ve
rilerek üst sınıflara geçirildiği, bunlarj sağla
mak için bir yılda beş defa yönetmelikle prog
ram değiştirilmesi yoluna gidildiği, bizim Se
natomuzun Araştırma raporu ile sabit olmadı 
mı? 

Şimdi bütün bunlar bir tarafta dururken, 
alınmış bulunan diplomaları tam ehliyetle alın
mış saymak, acaba memlekete sağlıyacağı ya 
rar bakımından endişe verici olmaz mı? 

Bunlar mühendis, dişçi, eczacı gibi meslek
lere sahip gençler olarak yarın vatandaşın ha
yatı ile oynıyacak görevlerde bâzı hatalar ya
parlarsa, bunun mesulü kim olacak? Burada 
şunu açıkça belirtmek isterim ki, ben bir eski 
öğretmen olarak hiçbir zaman gençlerin karşı
sında değilim, hattâ yanlarmdayım. Onlara zor
luk çıkarmak, işlerini yokuşa sürmek arzusun
da da değilim. Ama hak edilmedsn alınmış diplo
malar varsa, bunların sahiplerinin ilerde bilgi

sizlikleri yüzünden atacakları yanlış adımların 
hesabını büyük ıstırap çekerek verecek olanla
rın da yine kendileri olacağını düşünerek bu
rada endişelerimi ifade ediyorum. 

Tasavvur buyurun bir mühendis yaptığı bi
na çökmüş, yaptığı köprü çökmüş, birçok inşa 
nın canına malolmuş, mahkeme kapılarında sü
rünürken çekeceği ıstırap az mıdır? Biz baştan 
ehliyetli olarak yetiştirmediğimiz bu çocuklara 
ellerine diploma verip hadi buyuran işe bak 
dediğimiz zaman, acaba bunları düşünmeden 
hareket edersek, ilerde onların çektiği ıstırapta 
bizim peyimiz olmıyacak mı? 

Ayrıca, memleketin uğrıyacağı maddi ve 
mânevi zararı da hesaba katarsak, sanıyorum 
ki bu konuda titizlik göstermek başta gelen şart 
olarak görülmektedir. 

Aynca, Anayasa Mahkemesi de 13 ncü mad
deyi iptal gerekçesinde özel yüksek okullar için 
üniversitelerde yapılan sınavlara ilişkin kural
lardan başka bir kural düzeni benimsenmiş ol
masını eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve bir ip
tal sebebi olarak kaydetmiştir. Binaenaleyh, 
bütün bunlar muvacehesinde bugüne kadar ve
rilmiş elan diplomaların hiçbir işleme tabi tut
madan geçerli saymanın sakıncalı olacağı inan
cındayım. 

Aynca, bu gençleri bu kanuna bir madde 
koymak suretiyle meslek odalarına kaydettirme 
zcrımluğunu da ben şahsan çok gayritabiî ve 
gayrikabili tatbik bir husus olarak görmekte
yim. Bir tarafta Odalar Kanunu varkan, özel 
okulların tasfiyesini Öngören bir kanuna mes
lek odaları ile ilgili bir hüküm koyarsak, bu 
sadece bir zorlama olur ve yeni birtakım hu
zursuzluklar doğmasına sebefholur inancında
yım. 

Ben inanıyorum ki, meslek odaları bu genç
leri odalarına kaydetmemek kararında iseler, 
kendi kanunlarının diğer maddelerinden istifa
de ederek bu kaydı yapmamak için başka yol
lar arayabilirler ve bu da ayrıca bu gençleri
mizi çok ciddî bir şekilde zedeliyebilir. 

Bu itibarla, ben bu okullardan evvelce dip
loma almış olanlardan istîyenlerin bir Devlet 
sınavına katılmasını, bu imkânın kendilerine 
açılmasını ve böyle bir imtihanda başarı gös
terenlerin diplomalarının Devlet diploması ile 
değiştirilmesini ve bu takdirde de meslek odala-
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ram da bu gibileri esasen normal olarak kan- ! 
di odalarına kaydedecekleri için, böyle bir zo-
runluk konulrnamasmı, diğer imtihana girmemiş 
olanların da özel okul diploması ile mahdut bir
takım imkânlara ve haklara sahiholarak mes
leklerine devanı etmelerinin daha doğru, daha 
âdil, eşitlik prensibine daha uygnn ve gerek 
şahıslan, gerek memleket için daha yararlı ve 
gerçekçi bir yol olacağı görüşündeyim. 

Een burada bulunan bütün sayın senatörle
rin de en az benim kadar bu konuda titiz ve en
dişeli olacakları ümidindeyim. Bu itibarla da 
bu madde üzerinde ısrarla durmaktayım. 
Ve bir de önerge takdim edeceğim, bu değişik
lik önergeme iltifat ettiğiniz takdirde doğru 
bir yol bulacağımız inancındayım. Bu inanç-
la hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

-BAŞKAN — Tegekkür ederiz efendim. Sa
yın Ucuza!?.. 

ÖMJSE UÖUSAL (EskissOıir) — Vazgeçtim. [ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Gün-

doğan?.. 
EKREM ÖSBSN (İstanbul) — Ben de söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — istediniz, var efendim. Şimdi 

söz sırası Sayın Gündoğan'm, ondan sonraki 
sırayı da arz edeyim; Sayın özden, Bayın Ham
dı özer. 

FİKBST GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu kanun üzerin
de konuşmaya başlamadan önce, bir özel mak
sada hizmet olsun iğin değil ama, bu karnınla 
getirilmek istenen bir politikayı tartışmayı im
kân dâhiline sokması bakımından değerli Mil
lî Eğitim Bakanını burada germek isterdim. 
Ama hemen ilâve edeyim ve içtenlikle ifade 
edeyim ki, onun yerine mümessil olarak ge
len çok değerli Genel Müdür arkadaşımızın bu 
sözlerimle, yani kendisini her hangi bir şekil
de sevgiden uzak tuttuğuma inanmamasını has
saten rica ederim. Ama, tekrar edeyim bu cüm
leyi Millî Eğitim Bakanını Yüce Senatomuz hiç 
görmediler, öyle sanıyorum, bu kanunda da bir
takım politikalar var, bulunsa idi Parlâmento 
hayatının gereklerini daha kolaylıkla yerine 
getirirdi. 

Efendim, Sayın Ecrin Tüsiin Hanımefendiyi 
dinledik, dinlediniz, özel yüksek okulların ne-
mene bir eğitim faciası süreci içinde cereyan 
ettiğini ifade buyurdular. I 

Ben, o konuya bir kere daha değinmek su
retiyle kıymetli vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Ama kendilerinin sözlerine eğer müsaade 
ederlerse bir hususu ilâve etmek istiyorum. O 
da şu olacaktır; özel yüksek okullar tecrübesi 
bu ülkede yalnız eğitim alanında bir değerli 
tecrübe kazandırmış olmakla kalmadı bu ülke
ye. Avın zamanda bu ülkede Devleti temsil 
edenlerin, o mânadaki Hükümet edenlerin, 
Devlet gücünü yapıcılıkta kullanamadıkları gi
bi, yapılmış, kurulmuş yürüyen, yaşıyan ku
rumları iyi yolda olup, olmadıklarını değer
lendirme bakımından, denetim gibi bir görevi 
dahi ifa edemediğini ispat etti. 

özel Yüksek Okullar Kanunu çıktı, mües
seseler kuruldu, fakat müesseselerin kuruldu
ğundan Anayasa Mahkemesince kapatılması 
canına kadar bu ülkede Hükümet edenler, o mü
esseseleri kanunun ve Anayasanın emrettiği bi
çimde denetlemek yeteneğini ve gücünü gös
teremediler. 

Bence Türkiye'nin kazandığı en büyük tec
rübe bu cldu. Yoksa özel öğretim kurumla
rı şuydu, buydudan daha bence önemli v» üze
rinde durulmaya değer olan husus budur. 

işte Anayasa Mahkemesi de zannederim o 
karan verdiği zamanlarda Hükümet edenlerin 
5 yıl iğinde bir defaya mahsus olsun özel öğ
retim kurumlarım denetliyemîdiklerini göre
rek biran önce bu okulların tümünü ortadan 
kaldırmayı öngören kararı, biraz daha müsaa
denizle hukuk anlayışı bakımından söylüyo
rum; Anayasanın 21 ve 120 nci maddelerini 
maksada uygun yorunırıyarak kaldırma kara
rını verdi. Yoksa Türkiye'de karşılama bakı
mından iyi bir Devlet denetimi altında bâzı 
dallarda öğretim yapılması pekâlâ mümkün
dü. Ve sözümün ispatı da hemen bu kanunda 
gözüküyor. 

Görüldüğü ve bilindiği gibi özel yüksek öğ
retim kurumları, şimdi öyle bir biçimde de
vam ettiriliyor ki, tâbir caiz ise, bunun pek bu 
kanunun getirdiği biçimde özel yüksek öğre
tim kurumlarından fazla farkı yok. Tâbir caiz 
ise, kendimizi kandırmaya eğer mecbur değil-
sek, böyle bir niyetimiz yoksa, bu kanunun ge
tirdiği sistemle özel yüksek okul sistemi ara
sında önemlice fark yok. Hattâ biraz daha 
teorik düşünürseniz bu kanım ile Anayasa 
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(Mahkemesi, kararının hukuk gar akçeleri ara
sında tam bir uyum da yok. Çünkü Anayasa 
Mahkemesi bu özel yüksek okulları ortadan 
kaldırırken yüksek öğrenimi üniversiter bi
çimde yapılmasını doğru ve faydalı bulduğu
nu kararında belirtmiş. 

özel yüksek okullar yerine, özel resmî okul
lar açınız dememiş. Ama hemen muarızlarımız 
diyeceklerdir ki, bu ülkede özel resmî yüksek 
okul yok mudur? Ona müsaade etmiyorlar mı? 
Evet var. Tarihten gelme, ihtiyaçtan doğma, 
halen devam eden resmî yüksek öğretim ku
rumları var. Var ama, Anayasa Mahkemesi özel 
yüksek okullar Kanununu iptal ederken da
yandığı gerekçe bakımından, hukuk temeli ba
kımından daima yüksek öğrenimin üniversi-
ter biçimde yapılması lâzımdır. Bu itibarla yük
sek öğrenim veren özel yüksek okuüar Anaya
sanın 120 nci maddesine aykırıdır buyurmuş. 
Öyleyse bu Anayasa Mahkemesi kararına bak
mak suretiyle buna maksur olarak konuşur, 
bu kanun üniversite ve onun fakülteleri biçi
minde birtakım kurullar kurmak veya mev
cutlarını şimdi özel yüksek okullardan gele
cek öğrencileri de tedrise tabi tutabilecek ka
pasitelere eriştirmek yolu tutulmalı idi. Oysa 
öyle yapılmamış ve Sayın Zerin T üzün'ün 
çok güzel, veciz bir şekilde ifade ettiği gibi üni
versitelerin de bu özel yüksek okulları hiç be
nimsememeleri karşısında olacak herhalde, Mil
lî Eğitim Bakanlığı biraz evvel belirttiğim gi
bi özel yüksek okul yerine özel resmî okul aç
ma sistemini getirmiştir. 

Şunu söyliyeyim, bu kanunun çıkmasını şid
detle arzu edenlerden biriyim. Ama, kötülük
lerini söylememek de olmuyor. 

Bu kanunda 1 nci maddede yazılı olduğu 
üzere, özel yüksek okullar yerine kurulan res
mî yüksek okullar geçici filân değildir. Bu ka
nuna bakarak söylüyorum. Bu devamlı ve yeni 
bir temele dayalı resmî yüksek okul sistemi
ni getirmektedir. 23 ncü maddesinde, Sayın 
Zerin Tüzün'ün ifade ettiği vedhile 24 ncü mad
desinde bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
olan hükmün dışına çıkılmış, taşılmış ve bu okul
lar sanıldığı gibi Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilen özel yüksek okullar kanu
nu sebebiyle açıkta kalmış, meselâ adedi 40 
bin öğrencinin bitimine kadar, onların bugün 

birinci sınıfta bulunanları ile dördüncü sı
nıfta bulunanlarım resmî okullara yerleştir
mek ve onların mezun edinceye kadar sürecek 
bir rejim ve onun hükümlerini taşıyan bir 
kanım değil bu. Bir intikal kanunu değil. Ak
sine bu kanunla iste şimdi bu kurulacak res
mî yüksek okullarda devamlı tedrisat yapıl
ması öngörülmekte ve fakat, bu tedrisat bugün 
Türkiye'de cari olan öğretim sisteminin bi
raz da dışında tamamen yeni bir kanala daya
lı bir sistem içinde yüzdürüle çektir. Ve de
vamlı olarak yürüyeceği belli olan bu yeni 
kurulacak okulların eğitimi paralı olacaktır. 
Ve bunun yanında tabi parasız öğretim, eski 
klâsik parasız öğretim devam edecek gide
cektir. 

Şimdi bu böyle mi yapılmalıydı? Kanaatim
ce bir tarafta Anayasa Mahkemesi kararı, bir 
taraftan Türkiye'nin ihtiyaçları, bir taraftan ge
çirilmiş tecrübeler bu kanunu düaenliyenlerLn 
gerek yüksek özel okullarda bugün öğrenim 
görmekte olan ve lağvı dolayısiyle o açıkta ka
lan öğrencilerin intikaline ve gerekse bundan 
sonra eğer gerekiyorsa kanunda yazılı se
beplere dayanılarak, gerekiyorsa öğrencile
rin üniversitelerde, fakültelerde eğitime tabi 
tutmak gerekirdi. 

Bunu neden böyle yapmışlardır, d'ye araş
tırdığım zaman ben, çok muhterem genel mü
dürlerine sorduğum zaman ben; şöyla bir ce
vap aldım. «Bunlar üniversitelerin, ileriki üni
versitelerin çekirdekleri olabilir». Güzel bir 
arzu ama, kanunlar eğer o arzuları hüküm al
tına almamışîarsa onların tahakkuku müm
kün değildir, muhakkak değildir. Bu itibarla 
şimdi kurulması öngörülen, geçici oldukları 
söylendiği halde devamlı olacakları başka 
maddelerinde yazılı bulunan bu resmî yüksek 
okullar kanaatimce Türk eğitim sisteminde, 
hele paralı olacakları da nazarı itibara alı
nırsa bir yenilik bir başkalık, bir değişiklik 
getiriyor. Doğru mudur, değil midir? G-alifoa 
bunu da tecrübe gösterecek, özel yüksek okul
larda olduğu gibi. 

Yalnız, bu kanunun 23 ncü maddesinde ge
çici mahiyetteki okullardan boşalan kapasite
ler istihdam politikasına uygun ve insangücü 
ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğ-

I rencilere, denmek suretiyle getirilen hükümde 
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devamlılığı temin edilen bu yüksek okullar
da belki Yüksek Heyetinizin bu kanun lehi
ne oy vermesini sağlıyaoak bir mucip sebep 
gösterilmiş gibi görünüyorsa da, buna aldan
mamak lâzım. Neden?.. Çünkü, bu 23 ncü mad
dede de yazılı olduğu üzere «boşalan kapasite, 
iatihdam politikasına uygun insangücü ihti
yaçlarını temin için öğrenci alınacaktır» den
mek suretiyle ortaya atılan ilke şimdi kuru
lacak resmî yüksek okullara aktarılacak özel 
resmî okullar ve o biçimde devam edecek olan 
öğretim kapasitesi hiç de plânın emrettiği sa
halara insangücü, yetişmiş insangücü verecek 
mâhiyette değil. Halen özel yüksek okul bi
çiminde iken, şimdi Anayasa Mahkemesi ka-
rariyle kapatılması gereken ve bu kanuna ek
li cetvellerde isimleri yazılı özel yüksek okul
ların dörtte üçü yetişmiş insangücü politika
mız gereği eğitim yapan müesseseler değil. Ben 
plânın hiçbir yerinde gazetecilik meslekinde 
insangücüne ihtiyacımız olduğunu okumadım. 
Hattâ iktisadi ve Ticari ilimler eğitimli veren 
okullara ihtiyacımız olduğuna dair bir plân 
ilkesi görmedim. Ama şimdi bu okullar res
mî yüksek okullara bağlanacaklar ve 23 ncü 
maddeye göre devamlı öğrenim yapacaklar, ne 
olacak? istihdamında lüzum ve fayda mülâ
haza etmediğimiz, plânân da öngörmediği bir 
dalda fazla insangücü yetiştirmiş olacağız ve 
bu 23 ncü maddedeki mucip sebep bu bakım
dan geçerli değil. Ama, ilk balasta insana iyi 
bir amaca hizmet ediliyor gibi kanıya getiri
yor. 

Bakınız bu kanunda bir özellik daha var, 
kanun 1 nci maddesinde, üniversitelerin ve 
fakültelerin ve öğrenim yapan diğer resmî ku
ruluşlara bağlı olmak kaydiyle birtakım ge
çici resmî yüksek okullar açılacağını öngör
düğü halde, üniversitelerin bu özel yüksek okul
ları üstlenmemesi sebebiyle tutmuş içinde, 21 
nci maddede özel bir hüküm sevk etmiş, üni
versiteler şayet lütfederler de bu işte özel yük
sek okullardan arta kalan öğrencileri almak 
isterlerse, onlar da bir okul açarlarsa, yahut 
okul açmak nasıl şeydir. Çok tabiî fakülte için 
üniversite için garip bir şey. Bir akademi için 
mümkün ama, üniversite için okul açmak bir 
eğitim düzenindeki bozukluğun, hiç değilse 
ikiliğin veya çeşitliliğin giderilmesi bakımın
dan uygun olabilir. Bakıyorsunuz iiniversdte-

[ terde, fakülteler de okul açmaya sevk ediliyor. 
E, canım üniversiteleri ve fakülteleri resmî yük
sek okul açmaya sevk eden madde getiriyor-
sanus, belki üniversitenin, dediğim gibi bî  
raz evvel bu özel yüksek okul talebelerini al
mak istememelerinden doğuyor ama, bu özel 
sebebe nıebni çıkmıyor ki, niçin üniversite ve 
fakültelere okul açtırmaya sevk ediyorsunuz, 
zorluyorsunuz? Onları kendi içlerinde, gelişti
rici biçimde kanun maddeleri getirdiğimiz 
zaman daha zor bir şey olmaz ki. Türkiye'nin 
meseleleri pek o kadar meçhul değil canım. 
Kaç tane öğretim üyesi var Türkiye'de belli. 
Kaç fakülte var belli, kapasitesi belli. Okul 
açtığımız zaman hangi öğretim üyelerinin o 
okula gideceği de belli. E, yani üniversite ve 
fakülte düzenini bozucu, onun ta tarihî içinden 
gelme özelliğini yitirici, yitirtiei bir şekle sok
makla nasıl bir fayda mülâhaza edilmiştir, bu
nu anlamak 2or oluyor. Tabi buraya gelecek
tir çok değerli Umum Müdür arkadaşımız, bize 
t'knlk bilgilerini de ortaya koyarak. Ama,, 

j muhakkak ki. yüreklerinden, sakladıkları amaç
ları tahakkuk ettirmek istediklerini hulûsu kalb 
ile anlatacak!ardır, Ama biz yine bu kanunla 

j gereken sonuçlara varamıyacağız. 

2İ ncü maddeye Sayın Zerin Tüzün Hanım
efendi d-ğindikr, hiç anlaşılması mümkün ol-
mıyan bir madde. «1971 - 1972 öğretim yılın
dan itibaren özel okulların bağlandıkları aka
demilerin teklifi, Koordinasyon Kurulunun ka
rarı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeni
den öğrenci kabul olunabilir». Bu herhalde; af
federsiniz anlaması güç bir madde. Nasıl şey 
bu, resmî yüksek okullara nasıl öğrenci alı
nır, bu bilinmez bir şey midir? Bunu yeni bir 
usule mi tabi tutuyoruz? 1971 - 1972 d3 bu ka
nunun 24 ncü maddesinde yazılı olduğu üze
re onaylarla tekliflerle alacaksınız. 1973 te ne 
yapacaksınız, bir sene böyle alman talebeyi ikin
ci, üçüncü sınıfta ne yapacaksınız. Hem bu Se
natomuz tarafından ilâve edilmiş, ama, maksa-

] di mahsusu nedir bilinmiyor. Biraz ew3İ bu 
kanunda arz ettiğim gibi hep bâtmî maksat
lar var, genel objektif maksatlar yek. Onun 
için bu madde hakikaten anlamsız olur, kanun 
yapma ciddiyeti ile bağdaşmam. 

I Bu itibarla biz bu kanunun bir ihtiyaca ce-
| vap verdiğini mutlak surette kabul edenlerde-
j niz. Bir an evvel kanunlaşmasını bütün mah-
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zurlarına rağmen gene mutlak bir zaruret ica
bı olarak kabul edenlerdeniz. Ama, şunu söy-
liyeyim ki, aceleye gelmiş olmasından veya eği
timde şimdi hepimizce malûm olmıyan, belki 
yalnız eğitim politikamızı yürütenlerce bilinen 
yeni bir dönüşüm yapılmak arzu ediliyorsa 
bunun bu kanunla ilk denemesi yapılıyorsa bu
nu, tatbikatından sonra veya daha ileri hadle
re götürüldüğü zaman takibetme hakkımız baki 
kalmak şartiyle sadece bugünkü ihtiyaca, çok 
müstacel ihtiyaca cevap olsun için bir an evvel, 
özel yüksek öğrenim yapanların, resmî yüksek 
okullara gidip öğrenimlerini devam ettirmele
ri için bu kanunun çıkmasını canü gönülden 
arzu ediyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım. 
özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimleri

ne devam edebilmeleri için açılan resmî yük
sek okullar hakkındaki kanun tasarısını mü
zakere ediyoruz. Bu münasebetle umumi bir -
iki fikrimi arz etmek istiyeceğim. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin zaman zaman ba
şına gelen buhranlardan kurtulması için iki 
önemli meselenin halledilmesi gerekiyor. Buna 
öteden beri şiddetle kaaniim. 

Birinci mesele, Türkiye'de eğitim konusu
dur. Bu konu gereği gibi bilimsel açıdan ele 
alınmadığı ve reformu yapılmadığı takdirde 
Türkiye'nin başına gelen buhranlardan kurtul
masına ben imkân görmüyorum. 

Diğer mesele de ekonomik sorunlardır. Maa
lesef açıkça, yüreğimin bütün açıklığıyla ifa
de edeyim ki; gelmiş, geçmiş ihtilâller, muhtı
ralar bu konuları halledememiştir ve edemiye-
cektir; üzüntümün derin olduğunu ifade etmek 
isterim. 

Bence, öğrenim meselesini topyekûn ele al
mak ve meseleyi büyük çapta halletmek gere
kir. Eğer, iptal kararı verilmemiş olsaydı bu 
kangreni halletmek, bunu ortadan kaldırmak 
imkânı olmıyacaktı. Bereket versin ki, Anaya
sa Mahkemesi demokratik rejimin yürümesi ve 
Anayasa esaslarının tatbiki bakımından en 
önemli bir karar olarak 625 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini iptal etmiş oldu. Bu iptal kar
şısında ve buna mümasil diğer hâdiselere göre 
Anayasa Mahkemesinin müesses nizamımızı ko-
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ruma bakımından ve Türkiye'nin kalkınması için 
ne kadar lüzumlu demokratik bir müessese ol
duğunu ifade etmek gerekiyor. 

Bugün üniversitenin durumu da katiyen 
iyi değildir, öğrencilerimiz perişandır ve maa
lesef eğitim tarzı skolâstik tarzdan ileri gitme
mektedir. Araştırmacılık yoktur ve eğitim, im
tihan, öğrenim müesseselerinde vazife alan öğ
retmenler, öğretim üyelerinin bir kısmı - ta
biî, iyileri de var - araştırıcı mahiyette bir faa
liyetin içine girememişlerdir. 

özel yüksek okul konusu Türkiye'de bir öğ
renci faciası meydana getirmiştir. Bu facia he
pimizin evlerinde günlerce devam etmiş, görü
şülmüş, felâketleri ortaya sürülmüş, birçok ma
kaleler yazılmış, bir sürü söylevler olmuş ve bu
nun bir an evvel halli için kürsülerde, dış arda 
hattâ siyasi propagandalarda bu konu ele alın
mıştır. Maalesef, ifade etmek isterim ki, geç
miş zamanın Millî Eğitim bakanları meseleye 
ciddî olarak el koymamışlardır. Yapılan tenkid-
leri hiç nazara almamışlar, vaitlerinde asla 
durmamışlar ve hattâ bu kürsülerden yapılan 
tenkidleri alayla karşılamışlardır. Bir tarafta 
facialar devam ederken bir tarafta da asla 
murakabe, denetleme usulleri cereyan etmemiş
tir. Bir zaman gelmiştir, yine bu kürsüden bu 
mesele bir araştırma konusu olarak ele alın
mıştır. Memnuniyetle ifade edeyim ki, bu konu 
ele alındığı zaman iktidar partisinde bulunan 
arkadaşlar da bu konuya - belM, yabancı ol
dukları için - esaslı bir şekilde muhalif bulu
nuyorlardı. Yani, muhalefetleri şu : iktidarın 
yürüyüşü doğrudur kanaatindeydiler. Fakat, 
m&selenin içine nüfuz ettikleri vakit, mahallin
de faciaları müşahede ettikleri zaman işin cid
diyetine vukuf peyda ettiler. Ve böylece de 
bu araştırma komisyonunun raporu büyük fa
cianın çok mühim bir senedi olarak ortaya çık
tı. Burada vazife gören arkadaşlarımı takdir 
etmemek elden gelmiyor. 

Rapor, çok acıklı faciaları meydana çıkar
mıştır.. Bu rapor karşısında yine tekrar ede
yim ki, Millî Eğitim bakanları yine kanunsuz
lukları düzeltme çabaları göstermemişler. Bi
lâkis, müsamahalı davranışlariyle facianın de
vamına yol vermişlerdir. Lâboratuvan olmıyan, 
kütüphanesi bulunmıyan, derli toplu dershane
leri olmıyan; şuradan buradan toplanmış bâzı 
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kimselerle eğitim yapan bu kuruluşların böy
lece devam etmesine göz yummanın ne kadar 
büyük mesuliyeti olduğu sonucuna bir türlü 
varılamamıştır. Filhakika, Senato Araştırma 
Komisyonu netice itibariyle meseleyi ortaya 
koymuştur ama, bizim tüzüğümüzün bir noksa
nı olarak hiç bir şey yapılamamıştır. Canım, 
Türkiye'de en mühim bir konu, millî bir konu, 
her Türkün ilgi gösterdiği bir mesele bütün 
çıplaklığıyla felâketiyle bu kürsülerden ele alın
mış; muvafığı, muhalifi partilisi, partisizi hepsi 
bütün Senatodaki arkadaşlarımız «evet» demiş
ler «Ibu yol yanlış, bu t i r felâket, murakabe 
yapılmamıştır» denmiş fakat, okunmakla ik
tifa edilmiştir. Niçin? Yapılacak bir şey yoktur, 
tüzüğümüz meselayi burada kesmektedir. 

işte, arkadaşlar demokratik rejim dediği
miz zaman demokratik rejimin karşısında bir 
mesuliyet olmak lâzımgelir. Eğer, bu mesuliyet 
kanunlarla ve içtüzüklerle tesibit edilmem'işse 
mesele noksandır. Ve bu noksanlığın da telâ
fisi lâzımdır arkadaşlar. Bu noktaya bütün ar
kadaşlarımızın nazarı dikkatini celbetmek iste
rim. 

ıArkadaşlarım, gazetelerde bâzı havadisler 
okumuştum bu kanunun tedvini sırasında. Bil
gisine, tecrübesine çok hürmet ettiğim Sayın 
Zerin Tüzün bu meselelerin büyük kısmını dile 
getirdiler ve 24 ncü maddeden bahis buyurdu
lar. Evet, birinci madde, açar bakarsanız okur
sunuz. Geçici nitelikte resmi yüksek okullar ku
rulduğu anlaşılıyor. Bir de 24 ncü maddeyi 
açıp bakarsanız, «1971 - 1972 öğretim yılından 
itibaren özel okulların bağlandıkları akademi
lerin teklifi, koordinasyon kurulunun kararı ve 
Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile j^eniden öğ
renci kabul olunur» Çok kötü hasletlerimiz var 
Ibizim canım. Bir işi yapıyor, halletmeye çalışı
yoruz bir taraftan da suiistimal edilecek, onu 
yıkacak, onu ortadan kaldıracak kapıları kapa
mıyoruz, inadına açıyoruz canım. Niçin anlamı
yorum yani, ne var bunun içinde? Bizim aklımız 
böyle ileri doğru mu işliyor, fazla geriye mi 
gitmiyor, anlıyamıyoruz. Bizim anlıyamadığı-
tmız, bu meselenin içine giremediğimiz bir tarafı
mız var, belki bu bir küsurdur. Ama, bu kusu
rumla beraber meseleleri anlamaya çalışıyoruz. 
Sayın Zerin Tüzün bunun çıkarılması için mü
cadeleler edeceğini ifade buyurdular, çok mem
nun kaldım. Ege üniversitesinin davranışım 

s takdir ile karşılaonamak mümkün değildir. İs
tanbul ve Ankara Üniversitelerin<in de bu işe 
yardımcı olmamalarının karşısında üzüntü duy
mamak mümkün değildir. Son olarak.. 

BAŞKAN — Ekrem Beyefendi, bir noktayı 
arz etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Ça
lışma süremiz sona ermek üzeredir. Konuşma
nız ne kadar sürer tahmin ediyorsunuz? Biter 
mi efendim? Gerekirse temdit kararı alalım. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Beş daki
kada biter efendim. Bir konuya değinip bitire
ceğim. Zaten iştah gelmiyor fazla konuşmaya. 

BAŞKAN" — Rica ederim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın arka

daşlarım, diploma konusu hakikaten önemli. Sa
yın Zerin Tüzün bâzı misaller verdi. Bilgisi ol-
mıyan bir mühendisin yaptığı köprü, bina yıkı
lırsa, bir büyük facia hâsıl olursa nasıl olacak? 
Hakikaten doğru. Ama, müktesep hakları na
sıl ihlâl edeceğiz, buna nasıl bir formül bula
cağız? Bunu da ifade etmelerini rica edeceğim. 

Şimdi, adamın kabahati yok. Üniversiteye 
müracaat yak. Kapılar kapanmış. Bir, iki sene 
dıgarda kalmış, devlet özel yüksek okullarını 
açmış. Ondan sonra onları imtihana tâbi tut
muş, diploma vermiş; bâzı müesseseler o dip
lomayı tanımamış, bâzıları tanımış ve bu ada
ma şimdi «bu diploma senin sakatlı, bu diplo
ma ile sen mühendislik, eczacılık, doktorluk ya
pamazsın» diye bir kaide getirmenin hukukî 
esasına nüfuz edemiyorum. Nasıl yapacağız? 
Eğer, bir yol bulunursa imtihan yolu, bir, iki 
sene staj gibi yahut bu müddetleri bir sene 
uzatmak gilM öyle bir yol varsa olabilir. Ben 
eğitimci değilim. Elbetteki, böyle bir şey kona
bilir. Fakat, ben hukuk açısından diplomaların 
iptal edilmesi yolunda bir rey verme taraftarı 
değilim, buna imkân görmüyorum. Bununla be
raber bütün bu noksanlariyle, bütün bu çapra
şık haliyle ve bütün faciaları halledecek ma
hiyette olmamasına rağmen kanunun mehma 
imkân bâzı meseleleri halledeceği tarafları ol
duğu için buna müspet oy vermeyi tasavvur 
ediyorum, inşallah bu 24 üncü maddede kalk
mak suretiyle muvakkat niteliği kabul edile
rek bu yara tedavi edilmiş olur da ortadan kal
kar, hepimiz daha iyi bir sonuca vâsıl olmuş olu
ruz. 

498 — 
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Tanrı, bu yüksek okullar meselesinde oldu
ğu gibi artık bize daha fazla facialar göster
mesin. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çok muhterem arkadaşlarım. Temenni 

ederdik ki, önemi açıklamadan vareste olan 
bu kanunun müzakeresi bugün bitsin. Ça-
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lışma saatimiz bitti. Salonda da çoğunluğumuz 
bu suretle devama imkân vermiyecek haldedir. 
Bu sebeple 10 Ağustos 1971 saat 15,00 te top
lanılmak üzere 98 nci birleşimi kapatıyorım 
efendin. 

Kapanma Saati : 19,00 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

9*8 NCİ (BİRLEŞİM 

5 . 8 . İ 9 7 1 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

-seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
D - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
İH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunç'kanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaioğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 20 sayı
l ı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 

ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

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

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 29*42 sayılı Karârının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmia Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgüidir) 

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

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

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

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin ;Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

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

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

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

8. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine ibağl ananası 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet 'Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Se
natosu 1/1226) (S. Sayısı : 1642) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 7 . 1:971) 

9. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) (bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun 'bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. ıSayıu 
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

10. — Harb Akademileri kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet ıSenatosu, Millî Savunma, Mali ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko--



misyon rapora (M. Meclisi 1/159; C. 'Senatosu 
1/1258) (ıS. Sayısı : 1646) (Dağıtma tarihi : 
2 .8 .1971) 

1:1. — '31829 sayılı Deviet Konservaituivarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/469; C. .Senatosu 1/1245) (S. Sayısı : 
1647) (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri 
için açılacak Resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın

mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/483; C. Senatosu : 1/1254) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 376) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 20 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3678 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLlCMNA 

Millet Meclisinin 19.7.1971 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, özel yüksek okul öğrâncilerhıin öğrenimlerine devam, edöbilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanım tasarısı, donyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
AS\ Osman Arcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not ; Bu kısarı 21.5.1971 tarihinde Başlandıkça ille komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
9, 12, 14, 15, 16, 19.7.1971 tarihli 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü birleşimlerinde öncelik re ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 376) 

Geoici Komisyon raporu 

21 . 7 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19.7.1971 tarihli 183 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı. Komisyonumuzun 2-1 Temmuz 1971 tarihli Birleşi
minde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

T - Tasarı, 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı özel öğretim kurumları Kanununun özel yüksek okullara 
ilişkin bâzı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle mevzuatta meydana ge
len boşluk muvacehesinde, gerekli kanuni düzenle ".nenin yapılması suretiyle özel yüksek okulların 
öğrencilerinin yüksek öğrenimlerine devam edebilmelerinin sağlanmasını öngörmekledir. 
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Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi 12.1.1971 larih ve 1971/3 sayılı kararı ile; özel yüksek okul

ların üniversitelere denk haklar kazandırması, özerklik ilkesi içinde öğretini yapmaması ve kâr 
amacı güden kurumlarca öğrenimin yürütülmesinin Anayasaya aykırılık teşkil etmesi gerekçeleri
ne dayanarak, 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel öğretim; kurumları Kanununun özel yüksek okul
lar baskınımdan 1 nci ve 13 neti maddelerini, 8 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrala
rını ve 48 nci maddesinin yüksek öğrenim veren özel okullara ilişkin hükmünü iptal etmiş bulun
maktadır. 

Tasarının gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi kararına ve mucip sebeplere uyularak eğitimde 
reform niteliğinde yeni gelişmelere yönelme zorunluluğunun hâsıl olduğu; yüksek öğretim reformun
da özel yük sök okullar meselesi çözülürken, ilgili akademilerin yeni bir tür üniversite haline getiril
mesinin öngörüldüğü; bir taraftan 9 Temmuz 1971 tarihinden itibaren hukukî varlıkları sona eren 
özel yüksek okulların öğrencilerini yeni ders yılında her hangi bir sarsıntıya uğratmadan üni-
versitelerce ve üniversite niteliğinde öğrenim veren akademilerce açılan resmî yüksek okullarda 
öğrenimlerine devamlarını sağlamış olmak, diğer taraftan Devletin bu husustaki mevzuatına ve 
kararlarına uygun olarak meydana gelmiş özel teşebbüslerin Anayasanın 38 nci maddesinden ya
rarlanmak ve özellikle satmaya veya devre rıza göstermeleri halinde de bu rızalarına en geniş 
imkânı sağlamak esasları dahilinde bu tasarının hazırlandığı, ifade edilmektedir. 

Tasarının ihtiva ettiği hükümlere göre, özel okullar öğrencilerinin üniversite ve akademiler 
gibi ilmî özerkliğe sahip Devlet kurumlarınca açılacak resmî yüksek okullara intikal etmeleri ve 
belli bir yönetim rejimi çerçevesinde mezuniyetlerinin sağlanması öngörülmektedir. Bu yöneti
me, ilgili bütün kurumların temsil edildikleri bir koordinasyon kurulu yardımcı olacaktır. 

Eğitim, öğretim vee yönetim bakımlarından, bağlandıkları kurumların genel esaslarına uyu
lacak; ancak, bu okulların yönetimlerinde zaruret ve özellik gösteren durumlar için bu tasarının 
getirdiği imkânlardan yararlanılacaktır. Bu özellikler, öğrencilerden alınacak ücretlerin de eklen
mesiyle yeterli bir nitelik kazanacak olan döner sermayeler teşkil edilmesi; sözleşmeli istihdama 
imkân verilmesi, öğretim ve yönetim elemanlarına verilecek ücretlerle, bu okulların eğitim, öğ
retim ve yönetimi için gerekli her türlü giderlerinin döner sermayeden karşılanması gibi husus
larda özellikle belirmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen hususları ihtiva eden ve eğitim reformunu tamamlıyacak diğer 
kanunlarla desteklenmek suretiyle yararlı sonuçların elde edilmesine imkân sağlıyacak nitelikte 
görülen tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Komisyonumuzca yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar : 
1. Eğitini reformu kanunlarına bir başlangıç teşkil edecek nitelikte tedvin edilen tasarının 

ihtiva ettiği prensipler ve hükümler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak, belirli bir program çer
çevesinde ve uzun vadeli gelişme imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle en verimli so
nuçların alınmasını sağlıyacak bir uygulamanın gerçekleştirilmesi bakımından, yüksek okul açıl
ması keyfiyetinin, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu temin etmekle görevli olarak bu ku
rumların temsilcilerinden kurulan Koordinasyon Kurulunun kararma dayandırılması Komisyonu
muzca zaruri görülmüş ve Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi bu hususu sağlıyacak şekilde de
ğiştirilmiştir. 

2. Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesinin (b) fıkrasında yapılan değişiklikle, yüksek okul
larda görevlendirilecek «personel» e ödenecek ücretlerin de Koordinasyon Kurulunca tesbit edil
mesine ilişkin hüküm metinden çıkartılmak suretiyle, bu okullarda çalışacak personelin genel per
sonel rejimine tabi olması sağlanmış ve genel ücret sisteminin dışına çıkılması önlenmek isten
miştir. 

Aynı maddenin (d) fıkrasında yapılan değişiklikle de, açılacak yüksek okulların bağlanaca
ğı kurumları gösteren tasarıya ilişik cetvelde değişiklik yapılması yetkisi Koordinasyon Kurulu
na tanınmıştır. Böylece, yüksek okullarla bunların bağlandıkları kurumlar bakımından öğretim 
dalları itibariyle bir yakınlaşmanın sağlanmasına ve ayrıca 21 nci maddenin uygulanması halinde 
ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasına imkân verilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1641) 
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Bu değişikliklerin yanısıra, 4 ncü madde re laksiyoııa tabi tutulmuştur. 
3. 'Hükümet teklifinin 9 ncu maddesi, yük uk okullar için taşınır ve taşınmaz malların sa-

tınalınmasının ve kiralanmasının, illerde deftordruıı başkanlığında ihtiyacı olan resmî öğretim ku
rumundan bir öğretim üyesi, milli eğitin] müdürü ve bayındırlık müdürünün katılmaları ile kuru
lacak komisyonlarca yapılacağım öngörmekte "ken; Millet Meclisince yapılan değişiklikle, mez
kûr komisyonun Maliye, Millî Eğitim, Bavuldu"dv vn İmar vo İskân Bakanlıklarından genel mü
dür seviyesinde birer temsilciden kurulması ve komisyun üyelerine lıer gün için (250) lira ücret 
verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Belirli bir gerekçeye dayanmadan komkyouun teşekkül tarzında yapılan değişiklik Komis
yonumuzca uygun bulunmadığından, ayrıca komisyon üyelerine her gün için (250) lira ücret 
verilmesi Devlet memurları hakkında uygulan ar. ücret sistemini zedeleyici nitelikte görüldüğün
den, Millet Meclisi metni Komisyonumuzca benin ;enmemiş ve Hükümet teklifinin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Döner sermayelerden yapılacak «lıer tür m» harcamaların 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanun'arı ile Üniversiteler, Akademiler ve Devlet Me
murları kanunları hükümlerine ve Sayıştay vize im- tabi tutulmıyacağma ilişkin Millet Meclisi 
metninin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, büyük sakıncalara yol açacak nitelikte görüldüğünden 
metinden çıkartılmış ve maddenin diğer fıkralar! redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

5. Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi re laksiyoııa tabi tutulmuştur. 
6. Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki daıllardan boşalan kapasiteye istihdam politika

sına uygun ve insangücü ihtiyaçlarını karşılamak amaeiyle alınacak öğrencilerin öğrenimlerim te
min maksadiyle öğretim üye ve yardımcılarına ve öğretim görevlilerine ödenecek ücretleri tesbit 
eden 23 ncü madde; uygulamanın gerekli ölçüler içinde yürütülmesini sağlamak ve konuya esnek
lik kazandırmak bakımından ve 7 nci madde ge"eğince görevlendirilecek öğretim üyelerini ve 
personelini kapsıyaeak şekilde değiştirilmiş ve ödenecek ücretlerin bir tüzükle tesbit edilmesi 
uygun görülmüştür. 

7. Millet Meclisi metnine 24 ncü madde ola.uk Komisyonum uzca eklenen hükümle, İkinci 
Beş Yıllık Plânda ve 1971 yılı programında ön •••örülen esaslar çerçevesinde yüksek öğretim ka
demesinde gerekli kapasite artışım gcrçeklestiruek amamda, 1971 - 1972 öğretim yılından itiba
ren, bu kanunla kurulan yüksek okullara, bağlankklan akademilerin teklifi, Koordinasyon Kuru
lunun kararı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeni dan öğrenci kabul olunabilmesine imkân 
sağlanmıştır. 

8. Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi, metni açıklığa kavuşturmak ve ertelemenin 
«cezasız ve faizsiz» yapılacağını belirtmek sure'iyi e. 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

9. Millet Meclisi metnine Komisyonumuzca ^İrkmen pumci 2 nci madde ile, özel yüksek okul
larda çalışan personelin, bu kanunun 19 ncu machlushıe göre tahsis edilecek kadrolarda çalıştırıl
maya devam olunacakları hükme bağlanmış ve bu süratle, sözü edilen kişilerin mağduriyetleri
nin önlenmesi düşünülmüştür. 

10. Millet Meclisi metninin 25 nci ve 26 ncı maddeleri, 26 ncı ve 27 nci maddeler olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

I I I - Millet Meclisi metninin 2 nci, 3 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 10 ncu, 11 nci, 12 nci, 
13 ncü, 14 ncü, 15 nci, 17 nci, 18 nci, 19 nen, 20 nci, 21 nci ve geçici 1 nci maddeleri, ilişik cetvel
le birlikte Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

IV - Anayasa Mahkemesi kararının 9 Temmuz 1971 tarihinden itibaren geçerli olması sebebiyle, 
tasarının G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması karar
laştırılmıştır., 

Cumhuriyet Senatcsaı (S. Sayısı : 1641) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Manisa 

B. Tunakan 

Ankara 
Y. Köker 

Sözcü 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Balıkesir 
N. Demirel 

Toplantıda bulunmadı 

Tabiî Üye 
Söz hakkımı mahfuzdur. 

S. Özgür 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunmadı. 

Ağrı 
Söz hakkını mahfuzdur. 

S. Türkmen 

Konya 
0. N. Canpolat 

Toplantıda bulunmadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1641) 





MİLLET -MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı 

Yüksek okul açma ve işletme görev ve yetkisi : 

MADDE 1. — Özel yüksek okul .öğrencilerinin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle 
kendi kanunları hükümleri uyarınca ünivsr?-ite fakültelerine, üniversite seviyesinde öğrenim ya
pan diğer resmî kuruluşlara "bağlı olarak 'bu kanun hükümlerine göre geçici (nitelikte resmî yük
sek okullar açılır. 

özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi re^.ııî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek okul
larda öğrenim görecekleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2. — ilişik cetvelde gösterilen resmi kuruluşların yetkili organları, 
a) Kendi kurumlarına ayrılan özel okul öğlencilerine mahsus olmak üzere çeşitli alanlarda 

yüksek okullar açmakla; 
b) Bu okulların ilmî, idari ve mali yenlerden tabi tutulacakları esaslara ilişkin yönetmelik

leri ve programları yetkili organlarına hs.-zırlr. tılarak incelemek üzere Koordinasyon Kuruluna 
sunmakla; 

c) Bu okulların rasyonel bir şekilde islemelerini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 
almakla; 

Grörevli ve yetkili kılınmışlardır. 

Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre akademilere bağlı olarak açılan yüksek ofeullar-
arası ortak esasları kararlaştırmak il3512 merk&ık kir koordinasyon Kurulu teşkil edilir. Bu Ku
rul, Millî Eğitim Bakanının Başka-"iliğine! a. yüksek okulların bağlı bulunduğu akademi başkan
ları ve ilgili her akademinin yetkili organlarınca ksrıdi öğretim üyeleri arasından çoğunlukla, iki 
yıl için seçilecek ikiş&r öğretim üyesinden kuralar, Koordinasyon Kurulu toplantılarına Millî 
Eğitim Bakanlığı müsteşarları, Talim ve Terbiye Nanüu Başkanı veya seçeceği bir üye, Yüksek 
Öğretim G-enei Müdürü, Genel Mesleki ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürü ve Maliye Ba
kanlığından iki temsilci tabiî üy3 alarak katılırlar. 

Koordinasyon Kurulu, Milli Eğitin: Bakannun daveti ile yılda en az bir defa olmak üzere, 
lüzumlu gördüğü zamanlarda ve te:ı:;:.bedec:gi yerde toplanır. Ayrıca başkanlardan birinin tek
lifi ile de Millî Eğitim Bakanı, llarakı tc-plaııtıya çağırabilir. 

MADDE 4. — Koordinasyon Kurulunun gcrr-vleri şunlardır : 
a) Yüksek okulların, bağlı bulundukları akrdenıiierce hasırlanacak çeşitli yönetmelik ve prog

ram taslaklarını incelemek; 
b) Bu okullarda görevlendirilecek yöniklckaaa öğretini üye ve yardımcıları, öğretim görev-

İlleri ve diğer personele cdnınn-k ûcn:-tkv:: r^/zrı nraskarı incelemek; 
c) Bu okullarla ilgili DJLça tkk;;flcr"n: ki:;, "knask; 
d) Bu okulların birl&ştirilnınk, kayvklav.;- v3 d ̂ a; a ökl m. esi ile ilgili teklifleri inceleme ve 

Millî Eğitim Bakanının onayına sanmak; 
Koordinasyon Kurula glknNari, ki'l-i ::k,J...:..:.,: k-"Na.kağnıoa hasırlanır ve her türlü sekreterlik 

isleri Meslekî ve Teknik Yüksek ikaa'slkn İN11:' Pkk;;kh*Hpkhıce vürü*ül yürütülür. 

Öğrencilerin kazanılmış hakları 

MADDE 5. — Bu kanuna göre acılan yiıkaek okullara intikal edecek olan öğrencilerin .özel 
yüksek okullarda kazanmış oldukları kaklar 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine davam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı 

Yükseli okul açma ve işletme görev ve yetkisi : 

MADDE 1. — özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle, 
üniversite fakültelerine ve üniversite seviyesinde öğrenim yapan diğer resmî kuruluşlara bağlı 
olarak bu kanun hükümlerine g"öre Koordinasyon Kurulu kararma dayanılarak geçici nitelikte 
resmî yüksek okullar açılır. 

özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi resmî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek okullar
da öğrenim görecekleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü : iaddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Koordinasyon Kurulunun görevleri : 
a) Yüksek okulların, bağlı bulundukları akademilerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve 

program taslaklarını incelemek; 
b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneticiler3, öğretim üye ve yardımcılarına ve öğretim gö

revlilerine ödenecek ücretlere ilişkin esasları incelemek; 
c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini incelmek; 
d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması, devredilmesi ve ilişik cetvelde değişiklik yapılması 

ile ilgili teklifleri incelemek ve Millî Eğitim Bakarının onayına sunmaktır. 
Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekreterlik 

işleri Meslekî ve teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Öğrencilerin kazanılmış kakları : 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu IS. Savısı «. 16-fh 
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(Millet Meclisinin :kabul ettiği metin) 

özel yüksek okulların kurucuları veya temsilcileri ile müdürleri yönetici, öğretmen ve öğren
cilerle iligıili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakı, ilgili resmî öğretim kurumlarınca 
görev-kmıdirilecefk yetkililere en geç bu kanunun yürülüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde devir 
ve teslim etmeye mecburdurlar. Devir ve teslimden kaçman veya bu görevi savsaklıyan özel 
okul kurucu veya temsilcileri ile müdürleri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve
rilir; bu ceza paraya çevrilmez ve tecil edilmez. 

MADDE 6. — Yemi yönetmelik ve programlar yürürlüğe girinceye kadar özel yüksek okul
ların Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bulu nan mevcut yönetmelik ve programları uygulanır. 

Öğretim elemanları : 

MADDE 7. — !Bu Kanun hükümlerine gföre açılan resmî yüksek okullarda, (bunların yönet
meliklerinde Ibelirtilen şartlan tapyan resmî öğretim kurumları (öğretim üyeleri ve yardımcıları 
ile öğretmenler, sözleşme ile görevlendirilebilecekleri gibi, bunlar dışında, emeklilik ve yaş haddi
ne bakılmaksızın, diğer şartları taşıyan kimseler de geçici olarak 'sözleşmeli istihdam edilebilirler. 

Bu şartlan taşıyan yönetim ve öğretim personeli sağlanıncaya kadar, halen özel yüksek okul
larda çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış (bulunan yöneticilerle, öğretim üye ve yar
dımcıları, öğretmenler ve diğer çeşitli personelden sözleşme ile istihdam edilmek suretiyle yarar
lanılabilir. 

Diplomaların geçerliği : 

MADDE 8. — özel yüksek okullarca verilmiş diplomalar ile, îbu kanun gereğince açılan yük
sek okullar tarafından verilecek diplomalar, mesleklerini icra ve sair haklar 'bakımından, (benzeri 
diğer resmî öğretim kurumlarının diplomaları ile aynı (hak ve yetkileri sağlar. 

Mesleklerinin icrası için bir odaya kaydedilmesi kanun icabı olanların müracaatları halinde, 
kanuni bir sebep olmaksızın bu isteği reddeden oda ilgili organlarına, başkan ve üyelerine 100 li
radan 1 000 liraya kadar para cezası hükmolunur ve 15 günden 6 aya kadar da serbest sanat 
icrasından men cezası verilir. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

MADDE 9. — Bu kanun uyarınca açılacak yüksek okullar için, ilgili üniversite relctörü ve 
akademi başkanı veya Millî Eğitim Bakanının teklifi ile koordinasyon kurulunca gerekli olduğuna 
karar verilen taşınır veya taşınmaz malları, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kknunu ile 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, kiralamaya veya satmal-
maya ve satınalma bedelini peşin olarak veya gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak taksitte 
ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödeneMer, kamulaştırma veya geçici kullanma için idari irtifak hakkı 
tesisinde de kullanılabilir. 

Satınalma ve kiralamalar Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürünün başkanlığında, 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve imar ve iskân bakanlıklarından bu bakanlıklarca gösterilecek genel 
müdür seviyesinde birer temsilci ile, ilgili resmî öğretim kurumundan bir öğretim üyesinin katıl-
masiyle kurulacak komisyonca yapılır. Bu komisyonlar vasıf tesbiti ve değer takdiri konularında 
bilirkişilerden yararlanabilirler. 

Komisyon üyelerine ve bilirkişilere verilecek ücretler bu maksatla konulacak ödenekten karşı
lanır. 

Komisyon üyelerine çalıştıkları her gün için (250) lira ücret verilir. 
Bu madde gereğince edinilen taşınır ve taşınmaz mallar, ilgili kurumlara, Maliye Bakanlığınca 

bedelsiz olarak devrolunur. 
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(••Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim elemanları : 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Diplomaların geçerliği : 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

MADDE 9. — Bu kanun uyarınca açılacak yüksek okullar için Koordinasyon Kurulunca ge
rekli olduğuna karar verilen taşınır ve taşınmaz malları, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, pazarlıkla 
kiralamaya veya satınalmaya ve satmalma bedelini peşin olarak veya gelecek yıllara taşan söz
leşmeler yaparak taksitle ödemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu maksatla konulacak ödenekler kamulaştırma veya geçici kullanma (için idari irtifak hakkı 
tesisinde de kullanılabilir. 

Satınalma ve kiralamalar, illerde defterdarın başkanlığında ihtiyacı olan resmî öğretim kuru
mundan bir öğretim üyesi, millî eğitim müdürü ve bayındırlık müdürünün katılmalariyle kurulacak 
komisyonlarca yapılır. Bu komisyonlar vasıf tesbiti ve değer takdiri konularında bilirkişilerden 
yararlanabilirler. Bilirkişilere verilecek ücretler bu maksatla konulacak ödenekten karşılanır. 

Bu madde gereğince edinilen taşınır ve taşınmaz mallar ilgili kurumlara, Maliye Bakanlı
ğınca bedelsiz olarak devrolunur. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Malî hükümler : 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerine göre açılacak yüksek okulların her biri, malî yönden 
genel ve katma bütçe içinde döner sermaye düzeni ile yönetilir. 

Okulların müdürleri, aynı zamanda döner sermayenin de müdürüdür. 
Okulların satınahnacak taşınır ve taşınmaz malları, döner sermayelere tahsis edilerek, bun

ların ilk fonlarını tesis eder. 
Genel bütçede gösterilecek döner sermaye ödeneğinin açılan okullara tahsisi Millî Eğitim Ba

kanlığınca yapılır. 

MADDE 11. — Döner sermayelerin gelir kaynakları şunlardır : 
a) öğrencilerden alınacak ücretler; 
fo) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar, taşınır ve taşınmaz malların gelirleri, çeşitli araş

tırma ve yayın gelirleri; 
c) Her yıl bu okulların döner sermayelerine yardımcı olmak üzere bütçeye konulacak 

ödenek. 

MADDE 12. — öğrencilerden alınacak ücretler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
tesbdt edilir. Ücrdtıler Eylül, Aralık, Mart, Mayıs aylarında ve 4 eşit ;taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, muhtacolanlardam üstün başarıları tesbit edilen öğ
rencilerin ücretleri döner sermayeden ödenir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencilerim ücret konusu, bu öğrencilerin bağlanacakları 
eğitim kurumlarının tabi oldukları esaslara göre düzenlenir. 

MADDE 13. — 1970 - 1971 öğretim yılında öğrencilerin özel yüksek okullara ödemek zorum
da oldukları ücretlerden 9 Temımuz 1971 tarihinden sonraki döneme isabet eden kısımları hesap
lanır ve tahsil edilmiş ise özel okullar kurucuları tarafından; tahsil edilmemiş ise öğrenciler 
tarafından döner sermayelere ödenir. Kurucu ödemediği takdirde hesaplanan tutar kadar 
.borçlandırılır ve kanuni yollarla tahsili cihetine gidilir. Borç tutarı, gereğinde kurucunun dö
ner sermayeden alacağıma mahsulbedilir. 

MADDE 14. — Okulların giderlerini karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine ko
nulacak ödeneklerle döner sermaye karşılığı fon tesis edilir. 

MADDE 15. — Döner sermayelerden aşağıda gösterilen çeşitli giderler yapılır : 
a) Okullarda görevli yönetici, öğretim üyeleri ve yardımcıları ile diğer görevli ücretleri; 
fb) Kira bedelleri; 
c) Ders araç ve gereçleri bedelleri ile her türlü eğitim, öğretim ve yönetim giderleri; 
d) Bakım, onarım ve genel giderler; 
e) Yolluklar; 
î) Okulların işletilmesi ille ilgili başkaca giderler. 
Bu giderler düzenlenecek yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılır. 

MADDE 16. — Döner sermayelerden yapılacak her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhaly kanunları ile Üniversiteler, Akademiler ve Dev
let memurları kanunları hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Bu kanun hükümlerine göre açıllan yüksek okullar için üniversitelerde, akademilerde veya bu 
okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi hizmetler için görevlendirilecek kişilere verilecek ücret
ler; bunların asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer ödeneklere 
halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlarınım yapacakları müşterek bir 
yönetmelik hükümlerine göre yönetilir. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek okullar için üniversitelerde, akade
milerde veya bu okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi hizmetler için görevlendirilecek kişile
re verilecek ücretler; bunların asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve 
diğer ödeneklere halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları ile birinci fıkra uyarınca yapılacak harcamalar, Millî Eğitim ve 
Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelik hükümlerine göre yönetilir. 
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(Miliet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Döner sermayelerin ita âmirleri, bağlı oldukları fakülte dekaniarıyla akademi
lerin başkanları, tahakkuk memurları ise okul müdürleridir. 

Döner sermayece hasırlanacak bütçe teklifleri bağlı bulundukları akademi başkanlıklarınca Ha
ziran sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

MADDE 18. — Döner sermayelerin her çeşit malî işlem ve muhasebeleri Maliye Bakanlığınım 
denetimine tabidir. 

Döner sermayelerin hesapları Maliye Bakanlığınca atanacak saymanlarca tutulur. Her ma
lî yıl sonumdan itibaren en geç dört ay içinde düzenlenecek kesinhesap cetvelleri Sayıştaya ve 
Maliye Bakanlığına sunulur. 

MADDE 19. — Yüksek okullar için Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum gösterilecek görevli 
kadroları ile döner sermaye saymanları ve yardımcıları için Maliye Bakanlığımca lüzum gösteri
lecek kadrolar Bakanlar Kurulunca torba kadrolardan tahsis olunur. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

MADDE 20. — Bu kanunda öngörülem yönetmelikler Millî Eğitim Bakanının onayı ile kabul 
edilir ve Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Ancak, bu yönetmelikler ecı geç bir yıl içerisinde yapılır. 

Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulanması : 

MADDE 21. — özel yüksek okullardan intikal edecek öğrencilere mahsus olmak üzere üni-
versitelerce veya fakültelerce açılacak yüksek o kullar da bu kanun hükümlerimden faydalanırlar. 

Yönetmeliklerde ve programlarda koordinasyon sağlamak amaciyle ilgili üniversite rektör 
veya dekan veya temsilcileri Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılırlar. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanılarak ilgili üniversite veya f akültelerce açılan yüksek 
okullar için hazırlanacak program ve yönetmelikler, Koordinasyon Kurulunda icıceîendikten 
sonra, yetkili üniversite organlarınca onaylanarak yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanuna göre, resmî yüksek okul açan akademiler, 2 cici maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların 
müdürleri arasından seçilmiş üç temsilcinin işltiraki ile akademi senatosu teşkil edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye istih
dam politikasınla uygun ve insangücü ihtiyaçları m karşılamak amacıyla alınacak öğrencilerin öğre
nimlerini temin maksadiyle 8 . 4 . 1969 tarih ve 1143 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki ücretler 
esas alınarak profesörler için gece öğretimi yapanlara ders saati başına 100, gündüz öğretimi yapan
lara 75 lira, doçentlerden gece öğretimi yapanlara ders saati başına 75, gündüz öğretimi yapanlara 
60, öğretim görevlilerine gece öğretimi yapanlara ders saati başına 60, gündüz öğretimi yapanlara 
50, öğretmen, asistan ve okutmanlar için gece öğretimi yapanlara ders saati başına 50, gündüz öğre
timi yapanlara 40 lira ders ücreti ödenir. Bu suretle ödenecek ücretler diğer malî haklara halel ge
tirmez. Bu ücretler hakkında 7244 sayılı KanunuııS ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Böylece temin edilen öğretim elemanları ihtiyacı karşılayamazsa geçici mahiyetteki bu kanu
nun 7 nci maddesinden de faydalanılabilir. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulanması : 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanuna g"öre resmî yüksek okul açan akademilerde, 2 nci maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların mü
dürleri arasından seçilmiş üç temsilcinin iştirakiyle Akademi Senatosu teşkil edilir. 

MADDE 23. — Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye istih
dam politikasına uygun Ve insangücü ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğrencilerin öğ
renimlerini temin maksadiyle, 7 nci madde gereğince görevlendirilecek öğretim üyeleri ve perso
neline, tanzim edilecek tüzük gereğince ücret ödenir. 

MADDE 24. — 1971 - 1972 öğretim yılından itibaren özel okulların bağlandıkları akademilerin 
teklifi, koordinasyon kurulunun karan ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeniden öğrenci ka
bul olunabilir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Özel okulların, tasfiye işlemleri sonuna kadar, ödemek zorunda oldukları ver
giler ve sigorta primleri ertelenir. 

'GEÇİCİ MADDE 1. — özel yüksek okullarda çalıışaoı ve mukaveleleri özel yüksek okul ku
rucuları tarafından bu okulların 9 Temmuz 1971 den sonra hukukî varlıkları kalmadığı gerek
çesiyle feshedilen öğretim elemanları ve diğer personelden fiilen görevinden aynktıamış veya 
göreve devama hazır bulumduğu bu özel okulun bağlanacağı kurumun yetkili mercileri tarafın
dan tesbit edilen kimselerin 9 Temmuz 1971 tarihimden sonraM ücret ve maaşları bu kurumlara, 
fiilen ve hukuken bağlandığı tarihe kadar kamunla kurulan bağlandığı kuruma ait döner serma
ye tarafından ödenir. 

Yürüdük hükümleri: . 

MADDE 25. — Bu kanun 9 Temmuz 1971 ta ihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 25. — Özel okulların, tasfiye işlemleri sonuna kadar, ödemek zorunda oldukları ver
giler ve sosyal sigorta primleri cezasız ve faizsiz olarak ertelenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Özel yüksek okullarda çalışan memur ve hizmetliler, 1327 sayılı Kanun
la değiştirilen 657 sayılı Kanunun intibak hükümleri de nazara alınmak suretiyle, çalıştıkları özel 
okulun bağlandığı üniversite fakültelerine veya üniversite seviyesinde öğrenim yapan diğer resmî 
kuruluşlara bu kanunun 19 ncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca tahsis olunacak kadrolarda 
çalıştırılmaya devam olunurlar. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 26. — Bu kanun 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı) 

(CETVEL) 

Özel yüksek okulun adı 

istanbul'da : 
1. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu 
3. İstanbul! Galatasaray İktisat ve İşletmeciliği Özel Yük. Okulu 
4. İstanbul Tuna İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksek Okulu 
5. İstanbul Gazetecilik Özel Yüksek Okulu 
(5. İstanbul Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
7. İstanbul Galatasaray Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
8. İstanbul Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
1. İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okullu 
:>. İstanbul Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
4. İstanbul Cağaloglu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 
1. İstanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
.'». İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Özel Yüksek Okulu 

Özel yüksek okul öğrencilerin 
edebilmeleri için açılaca 

başlanacağı akad 

nbu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

il İktisadi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve Ticari 
'»( 

» 
'» 
>̂ 
»' 
'» 
!» 

İlimler 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul Devlet Mühendislik ve M 
» » » 
» » » 
» » » 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Ak 
» » » '» 
» » » » 



Özel yüksek okulun adı 

Ankara'da : 
1. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
2. Ankara Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
3. Ankara Başkent Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
4. Ankara Anadolu Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
5. Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
6. Ankara Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
7. Ankara Başkent Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
8. Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
9. Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 

10. Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
izmir'de : 

1. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
2. İzmir Yakındoğu İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yük. Okulu 
3. İzmir Karataş Graztccilik Özel Yüksek Okulu 
4. İzımir Yakındoğu Ecezacılık Özel Yüksek Okulu 
5. İzmir Karataş Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
6. İzmir Yakındoğu Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
7. İzmir Ege Mühendis ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
8. İzmir Yakındoğu Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 

Eskişehir'de : 
1. Eskişehir Hastaş Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
2. Eskişehir Hastaş Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 

Adana'da : 
1. Adana Akdeniz Mühendislik özel Yüksek Okulu 
2. Adana Çukurova Mühendislik Özel Yüksek Okulu 

Özel yüksek okul öğrencilerinin 
edebilmeleri için açılacak r 

başlanacağı akadem 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka 

» » 
» » 
» » 

Ege Üniversitesi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler A 

Adana iktisadi ve Ticari 
» » » 

ilimler Akad 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne dağlı) 

CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet 'Senatosu {S. Sayısı : 1641) 



Toplantı : 10 I A I r t 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 0 # 0 

Harb Akademileri kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alın

mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/159; C. Senatosu : 1/1258) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 328) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğil 
Sayı : 802 - 3-193 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Harb Akademileri kanunu tasarısı, dosyası ile (birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12.1.1970 tarihinde B asli anlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 328) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhu riyet S e n al o su, 
Geçici Komisyonu 28 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/1258 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

(Millet Meclisinin 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci 'Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kalbini edilen1, Haiib Akademileri kanunu 'tasarısı, komisyonumuzıın 28 . '7 . 1971 tarihli 
Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri, de hazır Ibulundukları halde Iteltkik ve ımüzakere olundu. 

I - Tasarı, Haılb Akademilerinin kanuni bir statüye kavuşturulmasını, organların kuruluş ve 
görevlerinin tesfbit edilmesini ve öğretim ve eğitimin günümüzün şartlarına uygun ve iıhtiyaeları 
karşDİıyacak şekilde 'düzenlenmesini ömgörtmeklte dir. 

'Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, yüksek seviyede bir öğrcı'im müessesesi olan 
Harlb Akademileri, halen 29 Eylül 1956 tarihli ve 228/10803 «sayılı «Harb Akademileri Talimatı» 
ile .yönetilmekte ve faaliyetlerinin tanzimine ilişkin her hangi bir kanun mevcult (bulunmamakta-
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dır. Harib Akademileri mezunlarına ibâzı haklar tanındığından ve Öğrencilerine bâzı müeyyideler 
uygulandığımdan, gerek kurumun, (gereJkse şahısların bak ve staitnlerinin bir kanunla tesbiti zaru
ri görülmektedir. Türk .Silâhlı Kuvvetlerinde personel konuları 9(216 sayılı Kanunla bir reorgani-
zasyona ItâJbi tutulduğundan, buna paralel olarak Harfb Akademilerinin de, tercih edilen sistem dâ
hilinde düz eni emmesi gerekmektedir. 

(Bu amaçla hazırlanan tasarıda, Silâhlı Kuvvetlere topyekûn savaş esaslarına uygun yüksek sevk 
ve idare elemanı yetiştirmek üzere akademik öğretim, eğitim ve araştırmalar yapan, Genelkur
may Başkanlığının yüksek seviyede inceleme organı olan bir bilim ve ihtisas kuruluşu olarak ta
nımlanan Hanb Akademilerinin organları, organların kuruluş ve görevleri, öğretim ve eğitim 
esasları belirtilmekte; faaliyetlerin, günün şartlarına uygun bir çevrede yürütülebilmesi için ge
rekli hükümlere yer verilmektedir. 

Yüz yılı aşan bir süreden beri yararlı hizmetler ifa etmekte bulunan Harb Akademilerinin da
ha rasyonel ölçüler içinde görev yapmasına imkân sağlıyacak nitelikte görülen tasarı Komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci, 7 nci, 8 ned, 9 ncu, 10 ncu, 
11 nci, 12 nci, 13 ncü ve 14 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulması karar bastırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Trabzon tamir Ankara 

Yiğit Köker Ali Sakir Ağan oğlu Orhan Kor Mansur Ulusoy 
Antalya Erzincan İstanbul istanbul 

Akif Tekin Fehmi Baysoy Halûk Berkol Cemal Yıldıran 
Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Kütabya Muş Tabiî Üye Tunceli 
1. Eteni Erdinç İsa Bingöl Selâhattin Özgür Arslan Bora 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1*646) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Harb Akademileri kanunu tasarısı 

BİEİNCİ KISIM 

Kuruluş ve Görev 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Harb Akademileri; Genelkurmay Başkanlığına bağlı; Silâhlı Kuvvetlere topye-
kûn savaş esaslarına uygun yüksek sevk ve idare elemanı yetiştirmek üzere Akademik öğretim, 
eğitim ve araştırmalar yapan; Genelkurmay Başkanlığının yüksek seviyede inceleme organı olan 
bir bilim ve ihtisas kuruluşudur. 

Organlar : 

MADDE 2. — Harb Akademileri; 
a) Harb Akademileri Komutanlığı, 
b) Kuvvet Harb Akademileri, 
c) Akademiler Kurulu, 
•d) Akademiler inceleme ve Araştırma Kurulu, 
e) ihtiyaca göre Akademik seviyede teşkil edilen ve edilecek olan diğer kuruluşlardan iba

rettir. 
Harb Akademilerimin kuruluş ve kadroları Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösteri

lir. 

Organların 'kuruluş ve görevleri : 

MADDE 3. — Harb Akademileri organlarının kuruluş ve görevleri şunlardır : 
a) Harb Akademileri Komutanlığının görevi; Genelkurmay Başkanlığının direktif ve pren

siplerine, yürürlükteki kanunlar, tüzük ve yönetmeliğe göre emrindeki komutanlık ve kuruluş
ların, eğitim, yönetim ve bilimsel araştırma işlerini yürütmektir. 

b) Kuvvet Harb Akademilerimin görevleri; Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilen esas 
lara ve prensiplere göre Silâhlı Kuvvetlere kurmay subay yetiştirmektir. 

c) Akademiler Kurulunun görevi; öğretim ve eğitim ile ilgili konularda prensip kararlan 
almak, Kuvvet Akademilerince karara bağlanamıyan konularda kesin karara varmak ve Akademi
lerin bilimsel gelişmesini sağlamaktır. 

Akademiler Kurulu; Harb Akademileri Komutanının Başkanlığında Kuvvet Harb Akademileri 
Komutanları, Akademiler Komutanlığı Kurmay Başkanı, Akademiler öğretim Başkanlıklarından 
kurulur. 

d) Akademiler İnceleme ve Araştırma Kurulunum görevi; Genelkurmay Başkanlığının lüzum 
göstereceği konular ile millî güvenlik ve savaş prensipleri üzerinde araştırma ve incelemeler yap
maktır. 

Kurul, bilgi ve araştırmaları ile tanınmış general, amiral, subay ve sivil kişilerden kurulur. 

İKİNCİ KISIM 

öğretim ve eğitim 

Harb Akademilerine giriş şartları : 

MADDE 4. — Harb Akademilerime giriş şartları şunlardır : 
a) Kuvvet Harb Akademilerine alınacak öğrenciler sınava tabi tutulur. Sınava Harb okulîarı-
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Harb Akademileri kaımnu tasarısı 

BİRİNGİ KISIM 

Kuruluş ve görev 

Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Organlar : 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Organların kuruluş ve görevleri : 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

öğretim ve eğitim 

Harb akademilerine giriş şartları : 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1'646) 



— 6 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

nı (bitiren ve bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte rütbe, kıdem ve diğer nitelik
leri belirtilen subaylar katılabilirler. Sınavı kazananlar Kuvvet Harfb Akademilerine öğrenci ola
rak kabul edilirler. 

b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere hapis cezasına hüküm giyenler ile disiplin mahkemele
rince veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün veya daha fazla oda veya göz hapsi cezası 
alanlar Akademilere giremezler. 

Yabancı uyruklu subaylar : 

MADDE 5. — Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzeri
ne yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar yalnız Kuvvet Harb Akademilerine 
alınabilirler. 

Bunların Akadeanilerideki öğretim ve eğiMm süreleri Genelkurmay Başkanlığınca fcedbit edilir. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

MADDE 6. — Kuvvet Harb Alrademilerinin öğretim v*î eğitim süresi enaz iki yıldır. Bu süre 
Genelkurmay Başkanlığınca artırılabilir. 

Öğretim ve eğitimin geri bırakılması veya sürenin kısaltılması : 

MADDE 7. — Savaş veya olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca Akademi öğretim 
ve eğitimine ara verilebilir veya öğretim süretsi kısaitılabilir. öğretime ara verilmesi halinde 
Akademilerde öğrenci bulunan veya aday sınavlarını kazanmış olanların bu hakları saklı kalır. 

Akademiyi bitirenler : 

MADDE 8. — Akademiliyi başarı ile bitirenlere o Akademinin diploması verilir ve Genelkur
may Başkanlığınca kurmaylıkları onaylanır. 

Akademilerden çıkarılma : 

MADDE 9. — Taksiri suçlar haricolımak üzere, mahkeme kararı ile hapis cezasına hüküm gi
yenler, disiplin mahkemesince veya disiplin âmirlerinca toplam olarak 21 gün veya daha fazla 
oda veya göz hapsi alanlar, öğretimi yapan Kuvvet Akademileri öğretmemler Kurulunun 2/3 ço
ğunluğu ile kurmay subay olma niteliğini haiz olmadıklarına karar verilenler, girişle ilgili nitelik
leri haiz olmadıkları öğretim sırasında anlaşılanlar ile bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak 
yönetmeliJkîte belirtilen sınıf geçme notundan aşağı not alanların Akademilerdeki öğrenimüerine som 
verilir. 

\ ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçları : 

MADDE 10. — Harb Akademilerinde öğrenimde bulunan. öğrencilerin öğretim ve eğitimde kul
lanacakları araç ve gereçler Devlet tarafından karşılanır. 

Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri : 

MADDE 11. — Türk veya yabancı uyruklu siviller ile yabancı uyruklu general, amiral ve su
baylar akademilerde öğretim üyesi ve konferansçı olarak görevlen'dirilebilirler. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Yabancı uyruklu subaylar : 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitim süresi : 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim ve eğitimin geri bırakılması veya sürenin kısaltılması : 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akademiyi bitirenler : 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Akademilerden çıkarılma : 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Öğretim ve eğitim malzemesi ihtiyaçları : 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri : 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : T646) 



_ 8 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Üniversitelerden temin edilecek Türk öğretim üyelerine ve Akademiler Kurulunun seçeceği sivil 
konferansçılara beher ders ve konferans saati için her yıl bütçe kanunlarında tesbit edilecek ücret
ler ödenir. 

Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyelerinden harb akademilerinde görev alanlara 
verilecek ücretler bunların asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer 
ödeneklere halel getirmez. 

Yönetmelik : 

MADDE 12. — Kuvvet Harb akademilerine giriş, şart, usul ve sınavı, akademilerde öğretim 
üyesi olacak Türk veya yabancı uyruklu subay veya sivil kişilerin seçimleri, yetiştirilmeleri, görev
lerine son verilmesi, Akademiler Kurulu ile Akademiler inceleme ve Araştırma Kurulunun ve 
akademilerin öğretmenler kurullarının yetki ve çalışma usulleri ile, kanunun uygulanmasiyle il
gili diğer hususlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde çıkarılacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Yönetmelik : 
MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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