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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 
nci maddesinin iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, 1/481 esas 
sayılı kanun tasarısının, Veteriner Sağlık Zabı
tası kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona havale edilmesine dair tezke
resi ile, 

Gündemde bulunan seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenmesi hususu kabul olundu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

hakkında Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklerin benimsendiğine dair Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu kabul olundu ve tasa
rının kanunlaştığı bildirildi. 

Asayişe müessir bâzı fullerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısının tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

9 . 7 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşime saat 19,02 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Kemal Ziya Öztürk M. Orhan D aut 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs

tanbul ili Şile ilçesinin Yeşilçay (Ağva) buca
ğının elektrik işinin geciktirilme nedenine dair 
yazılı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/636) 

2. — İstanbul Millet vekili Reşit Ülker'in, 
Haydarpaşa'dan kalkan Doğu ekspresine, ula
şım ihtiyacını karşılıyabilmesi için ek sefer yap
tırılmasına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/637) 
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BtRINCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Durakoğlu 

KATİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 128 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoSkktma ya
pılacaktır, sayın üyelerin yoklamaya katılmala
rını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonra
dan gelen sayın üyelerin otomatik cihazla ya-

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

' 1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, 
Anayasanın kabulünün 10 ncu yıldönümü müna
sebetiyle demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talep
leri vardır. Bu birleşimde yalnız üç konuşma 
talebini karşılayabileceğiz, bundan sonraki bir
leşimlerde diğerlerini karşılamaya çalışacağız. 
İlk konuşma, Anayasamızın (kabulünün 10 ncu 
yıl dönümü münasebetiyle Zonguldak Millet
vekili Sayın Bülent Ecevit'indir. Buyurun Sa
yın Eeeviıt. 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Millet 
Mec%inin sayın üyeleri, değerli arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
halk oyu ile yürürlüğe girişinin 10 ncu yıl dö
nümü. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış Türk 
Ulusu, on yıl önce bugün nasıl yönetileceğini 
Ikendi oylarüyüie kararlaştırarak ileri bir demok
ratik Anayasa benimsedi. Öylece bağımsızlık
ta ve egemenlikte yeni bir aşamaya ulaştı. Tür
kiye'ye demokratik ülkeler arasında şeref yeri 
kazandıran bu Anayasa için Millet Meclisi 
kürsüsünden Yüce milletimi kutlamak istedim. 
Bu olanağı bana verdiği için Sayın Başkana te
şekkür ederim. 

10 ncu yılında bir Anayasanın yemden de
ğerlendirilip tartışılması doğaldır. Türkiye'de 
bugün, pek olağan sayılamıyacak ikoşullar ıal-
tında da olsa, böyle bir değerlendirme ve tar
tışma yapılıyor. Bu Anayasayı benimseyen, bu 
Anayasaya büyük değer veren, fakat hiçbir va-

pılan yoklamaya katılmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — YdkJamıa işlemi bitmiştir. Mü

zakereler için gerekli çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere geçiyoruz. 

GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

kit de bu Anayasayı dokunulmaz ve değişmez 
lir kutsal belge gibi görmiyen bir kimseyim. 
Anayasa tartışılabilir, değişen ihtiyaçlara göre 
Anayasa da değiştirilebilir. Fakat böyle deği-
sikLkîeri düşünürken duygusal olmamak, geçici 
olayların 'etkisinde kalmamak, değişiklik istek
lerini ortaya çıkaran nedenleri doğru değer
lendirmek gerekir. Nasıl değişikliklerin nasıl 
sonuçlar doğurabileceğini iyi hesaplayabilmek 
gerekir, Anayasanın oluşumundaki etkenleri, 
Anayasanın yapısını ve özelliklerini göz önünde 
tutmak gerekir. 

9 Temmuz 1961 Anayasası nasıl oluşmuştur, 
nasıl var olmuştur? Anayasanın 10 ncu yıl dö
nümünde bu soruya hepimiz şimdiye kadar ol
duğundan daha serinkanlı, daha ön yargısız 
eğilebiliriz. 

Bu Anayasayı bir duygusal tep|kinin sonu
cu gibi görmek bir tepki Anayasası diye dam
galamak bence yüzeysel, hiç değilse yetersiz bir 
değerlendirme olur. 10(61 Anayasası, fildişi 
kulede yaşayan bâzı bilim adamlarının kuram
larına dayanan veya bâzı ütopyacılarm hayal
lerini yansıtan bir belge de değildir. Bu Ana
yasa, kendi toplumumuzun koşullarından yüz 
yıllık deneylerinden ve halkımızın özlemlerin
den doğmuş gerçekçi bdr belgedir. 

Türk toplumunun Anayasalı parlömanter 
rejim deneyi yaklaşık olarak yüz yıl önceden 
başlar. 1961 yılına varıldığında bu uzun de-
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Dey üzerinde yapılabilecek bir önemli gözlem 
m. idi; Türk toplumunda anayasalar, ~paırlâ-
micnlolar hatttâ çok partili rejim ve genieH oya 
dayanan seçim yüz yıl boyunca demokrasiye 
gerçejklik ve (süreklilik kazandırmiaya yetmemiş
tir. O kadar ki Osmanlı çağının en koyu mut-
lâfciyötleri, en baskıcı yönetimleri Amayaısıailı, 
lîiarlâmento!îıu' bir rejimin kurulmaya başladığı 
dönemde görülmüştü, Cumhuriyet çağındaki 
şok partiili rejim deneyinin bile gederek bir bas-
';D. rejimine vs keyfi yönetime dönüşmesi ön-
?ıOT.emem)işıfci. Bunlairm sorumluluğunu belirli 
vkişilere veya belidi partilere yüklemek, bence 
haksız bir yargı olur. Helis bundan halkımızın 
demokrasiye yatkın olmadığı sonucunu çıkar
ırsak büsbütün haksizlik olur. 

Anayasalara, parlâmentolara hattâ zaman za-
vaan çok partili rejime ve serbest seçime rağ
men o yüz yıllık dönem içinde baskının, keyfi 
yönetiminin hattâ bazen mutlakıyettin önlene
memiş, olması, 1961 den önceki lanayasıalarımı-
zın boşluklarından, belirli kurumların eksikli
ğinden veya yetersizliğinden ve 'ıaydınlaırımız-
daiki bâzı yanlış düşünce ve davranışlardan ileri 
gelmiştir kanısındayım. Aydınlarımızdan, hele 
ilerici ve devrimci aydınlarımızdan bir çoğu
nun halkla yeteri kadar kaynaşamamaları, bü-
tünleşmemıeleri, halkı yeterince anlayıp say
mamaları yüz yıllılk demokrasi deneylimizi ak
latan etkenlerin başlıcıafeırından biridir. 

Tutucuların veya çıkarcı çevrelerin (aydın
larla halk arasındaki bu yabancılıktan, bu ko
pukluktan yararlanmış olmaları çok doğaldır. 

öte yandan 1961 Anayasasına gelinceye ka
dar Türkiye'de genellikle aydınlar ve yönetici
ler, devleti, hükümeti ve siyasal iktidarı birbi
rine karıştırmışlar, bunlar arasındaki ayrılık
ları yeterince kavrayamamışlardır veya kabul 
edememişlerdir. Bâzılarının zihinlerinde bu ka
rışıklık hâlâ sürmektedir. O yüzden de hükü
met yetkileri kısılır, siyasal iktidar sınırlanırsa 
devletin zayıflamış olacağı sanılmıştır. Oysa, de
mokrasinin bir önemli kuralı, hükümet yetkile
rinin ve siyasal iktidarın etkili biçimde sınır
lanmasıdır. Bu sınırlama yeterli ölçüye varma
dıkça keyfî yönetim, baskı, hattâ mutlakıyet 
kapılan açık bırakılmış olur. Türkiye'de de 
1961 e kadar böyle olmuştur. 

Demokrasinin bir başka kuralı kamu oyunu 
oluşturucu kurumların ve araçların serbest ça
lışabilmesi ve bütün düşüncelere açık olabilme-
sidir. ıBu serbestlik ve açıklık sağlanmadıkça oy 
serbestliği de bir anlam taşımaz. Yurttaş kendi 
dertlerini ve sorunlarını serbestçe ve etkili bir 
biçimde ortaya dökebilmeli ve bu dertler ve so
runlar için önerilen değişik çözümleri aynı ser
bestlikle öğrenerek aralarından seçim yapabil
melidir. 

Demokrasinin iyi işliyebilmesi için bir başka 
koşul da ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin 
ve baskıların düşünce ve oy serbestliğini kısa
cak ölçülere varmamasıdır. Aydın - halk yaban
cılığını gidermek, aydınlarla halkı kaynaştır
mak Anayasanın7 elinde değildi. Bu bir anlayış 
ve davranış meselesiydi. Fakat 1961 Anayasa
sı bunun dışındaki bütün aksaklık nedenlerini 
ortadan kaldırabilecek biçimde hazırlanmıştır. 
Şöyle ki; siyasal iktidar gerçek demokrasinin 
gerektirdiği ölçüde sınırlanmıştır, öylelikle, 
çoğunluk adına başa geçenlerin yalnız azınlığı 
değil, giderek çoğunluğu bile baskı altına ala
bilmeleri durumu önlenmiştir. Kamuoyunu oluş
turucu kurumların ve araçlarım serbest çalışa
bilmesi teminat altına alınarak, oy serbestliğine 
daha çok gerçeklik kazandırılmıştır. 

'Üçüncü olarak da, siyasal hak ve özgürlük
lerle ekonomik ve sosyal haklar arasında bu 
Anayasa ile sağlıklı bir denge öngörülmüştür. 
Ne var ki Anayasada öngörülen bu denge uygu
lamada kurulmamıştı. Bu dengenin uygulamada 
kurulmamış bulunması da Türk toplumunu ve 
demokrasisini bunalıma ve çıkmaza sürükliyen 
etkenlerden biri olmuştur. Anayasada değişik
likler yapılırken 1961 Anayasasının bu üç te
mel unsurundan birini kaldırmak veya zayıflat
mak bu Anayasaya dayanan bütün demokrasi 
yapısını çökertiverir. 

Sayın arkadaşlarım; 
1981 Anayasasını bir duygusal tepki Ana

yasası saymayı doğru bulmadığımı söylemiş
tim. Fakat bu anayasaya toplumun bâzı kesim
lerinden duygusal, bâzı kesimlerinden de çıkar-
sal tepkiler geldiği doğrudur. Çıkara dayanan 
tepkilerin nedeni açıktır. Bu Anayasa ile yurt
taşlara tanınan siyasal hak ve özgürlükler, halk 
çoğunluğunun kendisini yoksul bırakan etken
leri öğrenmesine yol açmaktadır. Bunları öğre-
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nen halk, o etkenlerin bir an önce kaldırılması
nı istemeye başlamaktadır. Üstelik Anayasanın 
ekonomik ve sosyal hükümleri de, halk çoğun
luğunu yoksul bırakan bu etkenlerin kaldırıl
masını Devlete bir ödev olarak vermektedir. 

Demokrasiyi ancak kendi çıkarlarına uy
gun düştüğü sürece benimseyebilen bâzı var
lıklı çevreler bu durumdan hoşlanmadılar. 0-
nun için 1961 Anayasası ile Türkiye'ye yerleş
meye başlayan demokrasiye pek ısınamadılar, 
bâzıları zamanla açıktan karşı çıktılar. 

1961 Anayasasına yönelen duygusal tepkinin 
nedeni ise şudur : 

27 Mayıs Devrimi ile iktidardan uzaklaştı
rılanlar veya onları oylarıyla desteklemiş olan
lar, haklı da haksız da bulsak, psikolojik açıdan 
anlayışla karşılamamız gereken bir kırgınlık 
duygusuna kapıldılar. Bu kırgınlığın hedeflerin
den biri de 1961 Anayasası oldu. Açıkça söyle
mek gerekir ki, bunda 27 Mayıs Devrimini be
nimseyenlerden bâzılarının da kusuru olmuştur. 
27 Mayıs Devrimine ve onun getirdiği Anayasa 
duygusal nedenlerle tepki gösterenler kadar, 
böyle duygusal tepkileri körükleyici davranış
larda bulunanlar da kusurludurlar. Ne yazıktır 
ki, ülkemizde iki yanlı kusurlarla oluşan bu 
duygusal ortam yüzünden eskinin kırgınlıkları 
sürdürülmüş ve yeni Anayasa ile önümüzde açı
lan yeni dünyaya doğru halkımızın gönül ve 
kafa birliği ile yürümesi giiçleşmiştir. Bundan 
şu veya bu ölçüde belki herkes sorumludur, 
fakat Anayasa sorumlu değildir. 

Bu duygusal ortamı ve eski kırgınlıkları so
na erdirmek üzere Sayın inönü'nün, haksız ve 
ağır eleştirileri göğüsleyerek göstermiş olduğu 
çabalar zaman geçtikçe daha iyi değerlendirile
cektir. 

Şimdi demokrasiyi yaşatmak isteyen herke
se düşen başlıca ödevlerden biri; eski kırgınlık
ları büsbütün ortadan kaldırabilmek için ne ge
rekiyorsa yapmaktır, Öylelikle demokrasimizin 
temeli olan 1961 Anayasasını korumak üzere, bu 
Anayasanın özünü ve yönünü korumak üzere 
geniş bir işbirliğini sağlamaktır, böyle bir iş
birliği önündeki duygusal engelleri aşmaktır. 
Çünkü duygularımız geçmişte çatışmaya devam 
ederken, kafalarımızı ve güçlerimizi geleceği 
kurtarmak, demokrasiyi kurtarmak üzere bir
leştirenleyiz. 

— 321 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye gibi ekonomik 
bakımdan geri kalmış ve birtakım sosyal sorun
larını henüz çözememiş bir ülkede 1961 Ana
yasasının olumlu sonuçlar veremiyeceğini, bu 
Anayasa ile öngörülen demokrasinin öyle bir 
ülkede verimli ve düzgün işleyemiyeceğini dü
şünenler bulunabilir ve vardır. Oysa bizim Ana
yasamız Türkiye'yi ekonomik alanda geri kal
mışlıktan hızla kurtarabilecek ve Türkiye'nin 
sosyal sorunlarını sağlıklı çözümlere ulaştıra 
bilecek hükümleri de kendi içinde taşımaktadır. 

Bâzıları diyebilirler ki ve demektedirler ki, 
Anayasada bu hükümler var ama uygulanmadı 
ve genel oya dayanarak uygulanamaz da.. Türk 
halkını anlamayanların, anlamadıkları için de 
ona yeterince güvenemeyenlerin bu kanılarına 
katılmıyorum. Eğer bugün Türkiye'de bâzı ileri 
refoımların sözü edilebiliyorsa, tasarıları ha-
zııiana biliyorsa, bunu mümkün kılan etken; 
halkın bunları birkaç yıllık serbest tartışma 
ortamı içinde anlayıp benimsemiş olmasıdır, is
temeye başlamış olmasıdır. Eğer fırsat verilsey 
di, halkın bu reformları Türk toplumunun ko
şullarına ve ihtiyaçlarına en uygun biçim ve 
ölçüde kendi serbest oylarıyla gerçekleştireceği 
görülecekti. Şimdi fırsat verilsin, yakın za
manda bu gene görülür, fakat yönetimin genei 
oya dayanmadığı bir ortamda, meydanı ekono
mik ve sosyal balamdan güçlü çevrelere büyük 
ölçüde boş bırakan bir ortamda en iyi niyetli, 
en gayretli kimselerin bile böyle reformları ko 
lay kolay gerçekleştirebileceklerini sanmıyorum. 

Yoksulların TürMye'dekinden çok daha yok
sul, varlıklıların çok daha güçlü olduğu, sınıf 
ayrılıklarının da ötesinde kast sisteminin ruhla 
ra, bilinç altına işlediği, cehaletin ve taassubun 
Türkiye'dekinden çok daha yaygın bulunduğu 
bir Hindistan'da bir kadın başbakan ilerici bir 
reform programı ile ortaya çıkıp o reformları 
kolaylaştırıcı Anayasa değişiklikleri yapmak ii-
zere halkından 2/3 çoğunluk isteyecek ve ala
bilecek de, Türkiye'de halkın serbest oylarıyla 
ilerici reformlar yapmak mümkün olmıyacak. 
Bunu kimse bana kabul ettiremez. 

Hindistan'da öyle reformlara karşı güçlü 
çıikar çevrelerinden engel gelmiyor muydu? Tür
kiye'dekinden çok daha büyük ölçüde geliyordu. 
Hindistan'da şimdi o engel halkın oylarıyla aşıi 
maktadır. Türkiye'de de bu engelin halk oyla 
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rıyla aşılamayacağına kimse beni inandıramaz. 
Gerçek milliyetçiliğin kaynağı millete güven 
duygusudur. (C.H.P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Millete güvenmeden ve milletin güvenini 
sağlamadan millete yeterince hizmet edilebile
ceğine de, mutluluk getirebileceğine de inanmı
yorum. Türk Milletine güvenenlerin, onun gü
venini sağlıyanların ise, en aşılmaz sanılan en
gelleri bile aşabileceklerine inanıyorum. 

Milletin oylariyle seçilen ve milletin oyla-
riyle seçilmenin değerini bilen siyaset adamla
rınım da, milletin içinden gelen ordumuzun da 
bu inanışta birleşeceklerine inanıyorum. Dile
rim ki, Atatütk'ten çok söz edilen §u günlerde 
Atatürk«ün, yenilmez" sanılan düşmanlara kar
şı, aşılmaz sanılan güçlükler içinde bir kurtu
luş savaşma girişirken milletine güvenden baş
ka silâhı bulunmadığı hatırlarda tutulsun. 

[Sayın arkadaşlarım; halkının büyük bir 
bölümü henüz okuma - yazma bilmiyen bir ülkede 
1961 Anayasası ile öngörüldüğü kadar ileri bir 
demokrasinin iyi işüyemiyeceğini düşünenler de 
bulunabilir ve vardır. Oysa demokrasileri kök
leşmiş ülkelerden hiçbirinde, demokrasiye ge
çildiği sırada okur - yazarlık oranı yüksek de
ğildi. Üstelik o sıralarda henüz bugünkü gi
bi yazı duvarını aşan, mesafeleri bir anda aşan 
radyo ve televizyon da, bu yeni haberleşme 
araçları da yoktu. 

Haliktan yana bir Devletin en başta çözme
si gereken sorunlar halkın yaşamiyle ve geçimi 
ile ilgili sorunlardır. Bu sorunları da en iyi bi
len halktır, çünkü bu sorunların acısını çeken 
halktır. Halkın dertleri halktan öğrenilmedik
çe ve bu dertler için ileri sürülen değişik çö
züm yollarını serbestçe öğrenebilme olanağı 
halka tanınmadıkça, hele halktan güç ve yetki 
alınmadıkça bu dertlere çare bulunamaz. 

Gene 1961 Anayasasının her bakımdan geliş
miş, kalkınmış bâzı Batı demokrasilermdeki 
Anayasalardan daha ileri hükümler taşıdığını, 
böyle hükümlerin ise Türkiye için lüks olduğu
nu düşünenler bulunabilir ve vardır. Oysa o 
ülkelerin Anayasalarında hiçbir hak ve özgür
lüğün teminatı bulunmasa da bir şey değişmez. 
Çünkü o ülkelerde demokrasi köklü gelenekle
re dayanmaktadır, o ülkelerde demokrasiyi, hak 
ve özgürlükleri koruyup yaşatacak güçlü ku

rumlar ve örgütler vardır. Türkiye gibi, bu ge
leneklerden ve kurumlardan yoksun bir ülke
de Batı demokrasilerinin düzeyine, hak ve öz
gürlükler çiğlisine yaklaşabilmemiz için - ulaşa
bilmemiz demiyorum, yaklaşabilmemiz için-bi
zim Anayasamızda ve yasalarımızda çok daha 
ileri hükümlerin, çok daha etkili teminatların 
yer alması zorunludur. En basit bir örnek vere
yim: 

O ülkelerden bâzılarının Anayasalarında 
düşünce ve yayın özgürlüğü bizdeki kadar ge
niş tutulmamıştır, deniliyor, fakat bizde yasak
lanan kitaplardan hiçbiri o ülkelerde yasaklan
mıyor, yasaklanamıyor. 

Bir örnek daha vereyim: 
ingiliz radyo ve televizyonunun statüsü Hü

kümete kâğıt üzerinde çok geniş yetkiler tanı
yor, fakat ona rağmen ingiltere'de büyük bir 
dış savaş sürerken ide, Kuzey İrlanda'da iç sa
vaş sayılabilecek olaylar olurken de BBC, dün
yanın en bağımsız ve özgür yayınlarını yapabi
liyor. Oysa ingiliz radyo ve televizyonunun sta
tüsü Türkiye'de uygulanacak olsa, iktidar te
kelinde bir radyo ve televizyon ortaya çıkar. 

Sayın arkadaşlarım, Türk halkı kadar sağ
duyulu bir halkın yaşadığı bir ülkede, halkın 
bağımsız Devlet geleneği bu kadar eski ve kök
lü olan bir ülkede her düşüncenin serbestçe an
latılmasından, ve tartışılmasından ürkmemek ge
rekir. 

Anayasamızın öngördüğü Devlet biçimine ve 
toplum düzenine aykırı düşen, Cumhuriyetle 
ve demokrasiyle bağdaşmıyan hiçbir düşünce 
10 yılın geniş anlatım özgürlüğüne rağmen halk 
arasında tutunmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'nin son za
manlarda içine düştüğü bunalımın ve huzur
suzluğun, bütün kişisel veya kurumsal sorumlu
luklar ötesinde bir önemli nedeni genellikle 
gözden kaçıyor. Türk toplumu Atatürk'ün açtı
ğı devrimci çığırda hızla değişen, gelişen, dün
yaya açılan bir toplumdur. Çağımızda ulaşımın 
ve haberleşmenin yaygınlaşması da bu değişme
nin, gelişmenin, dünyaya açılmanın hızını ar
tırmıştır. Hızla gelişen, değişen her bünyede, bu 
bir insanın da, bir kurumun da, bir toplumun 
da bünyesi olsa bunalım ve huzursuzluk olur. 
Her değişme, her dışarıya açılma huzursuzluk
lar, bunalımlar, sorunlar yaratır. Bu bir canlı
lık belirtisidir. Bu bunalımları, huzursuzlukla-
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rı, sorunları gidermenin, çözmenin yolu toplum
sal değişimi yavaşlatıcı, durdurucu yönlerde, 
özgürlükleri kısıcı tedbirlerde aranmamalıdır. 
O zaman toplum canlılığını, gelişme gücünü yi
tirir, o zaman toplum küsebilir, hattâ o zaman 
toplum, çözümü büsbütün güçleşen ağır buna
lımlar içine itilebilir. 

Demokrasiye inanan, bırakınız demokrasi
yi insanlık duygusu ağır basan kimselerin son 
yıllarda ortaya çıkanı şiddet eylemlerini onay
laması, desteklemesi düşünülemez. Nereden, 
kimlerden gelirse gelsin, hangi amaca yönelir
se yönelsin Ibu türlü şiddet eylemlerine, silâhlı 
hareketlere karşı başlangıcımdafli beri en kesin 
ve açık vaziyeti almış milletvekiBerimden ibiri 
olarak şimdi rahat konuşabiliyorum. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler) 

Bumu, gülen arkadaşlarımız bu yılba'şının 
tutamaklarında iki defa bulabilirler. 

Bu eylemlerin, olayların soruımluluğumu 
Anayasamıza ve bâzı Anayasa kurumlarına 
yüklemek ne kadar yanlışsa, Türk toplumu
nun ileri bir demokrasiye hazır olmadığı iddia
larına gerekçe gibi kulamımıak da o kadar yan
lıştır. Anayasamın ne sokaklara molotof kok
teylleri atılmasına, ne evlerin kapısına bomba
lar bırakılmasına izin verir. Anayasamız ne 
özgürlüklerim özgürlükleri yıkmak için kulla
nılmasına, ne de özerk kurumların Devlet 
içlinde Devlet durumuna gelmesine izin verir. 
'Anayasamız ne eltMli bir Devlet yönetimimi, ne 
de ateş açılan, cana kıyılan yerlere Devletin 
güvenlik kuvvetlerinin girmesini engeller. Bu, 
iddiaların Anayasa ile ilgii kişisel yorumları
na dayanmıyor, yıllar boyunca verilmiş Ana
yasa Mahkemesi kararlarına dayamıyor. Ana
yasamız şuna yetmiyor, bunu engellemiyor ge
rekçesiyle Anayasayı özünden değiştirmeyi, yö
nlünden saptırmayı düşünenlere Anayasa Mah
kemesi kararlarımdan sayısız örnekler vererek 
ne kadar yanlış düşündüklerini gösterebilirim. 

Dünyanın pek çok ülkesinde bu gibi şid
det olayları daha çok veya daha az ölçüde gö
rülmüştür ve görülmektedir, fakat belki başka 
hiçbir itoplulmda böyle olayları yaratanlar 
Türk toplumundaki kadar yalnız bırakılmamış, 
halk desteğinden yoksun kalmamıştır. 

Bumdan daha yüz yıl kadar önce birçok 
Batı ülkelerinde anarşist denen şiddet eylem

leri olmuştur. O ülkelerde bu eylemler, bizde 
geçen yıl veya bu yıl başlarında vardığından 
çok daha ileri ölçülere varmıştır, fakat o ülke
lerden hemen hiçbirinde ıbu yüzden paniğe ka-
pılınmamuş, demokratik rejimin evrimi aksaltıl-
mamiıştır. Somumda da o ülkelerden pek çoğun
da verimi ve ileri bir demokrasinin sürekli iş
lemesi sağlanmıştır. 

Aradan yüz yıl kadar geçimce aynı ülkeler
den bâzısında şiddet eylemleri yeniden patla-
miişltır, fakat yime o ülkelerden hiçbirinde de
mokrasinin yozlaştırıltaası, halk ve özgürlükle
rim kısılması akla gelmemiştir, gelmemektedir. 
Bunları önlememin sosyal, ekonomik, psikolo
jik çareleri ve yönetsel tedbirleri aranmış ve 
aranmaktadır. 

Bâzıları... 
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Bu nasıl 

gündem dışı konuşma Sayın Başkan? Başkası 
konuşsa yüz defa müdahale ederdiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim.. 
BÜLENT EOEVÎT (Devamla) — iSayın ar

kadaşlarım, yürürlükte bulunan Anayasanın 
10 ncu yıldönümü gibi bir olay vesilesiyle, Yü
ce Meclisin konuşmama müsamaha göstermesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Devam edim efendim, devam 
'edin. 

BÜLENT EOEVÎT (Devamla) — Bâzıları 
sanıyorlar ki, bu Anayasa ile ülkemize komü
nizm, ya da teokratik düzen gelebilir. Ben ina
nıyorum ki bu ülkeye halkım istemediği hiçbir 
düzen gelemez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bulgum komünist olan veya teokratik düzen
le yönetilen ülkelerden hiçbirime de komünizm 
veya Iteokratik düzen bizimki kadar ilerici ve 
liberal anayasaları olduğu içim gelmiş değildir. 
Tersine, bizimki gibi anayasaları olsaydı ve 
uygulansaydı o ülkelerden hiçbiri bugün ko
münist olmazlardı veya teokratik düzen içinde 
kalmazlardı. 

Bâzıları diyorlar ki; Türkiye'deki bunalım
lardan şiddet eylemlerinden, (bölücü akımlar-
lardan özerk kurumlar sorumludur, özerk ol
sun olmasın her kurumun çalışmasında zaman 
zaman şikâyet edilebilecek yönler bulunabilir. 
iktisadi Devlet Teşekkülleri özerk değildir, fa
kat bu kuruluşların... 
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(Çorum Milletvekili (Cahit Angın ile Balıke
sir Milletvekili İMevlût Yılmaz arasında anlaşı-
lamıyan karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Angın lütfen efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — iktisadi 

Devlet Teşekkülleri (özerk değildir, fakat bu 
kuruluşların kötü işletmeciliği (bitip tükenmiyen 
şikâyetlerin (konusudur. 'Toplum polisi özerk de
ğildir, fakat toplum polisinden en çok şikâyet 
edenlerin (başında (bugünkü Ibâzı yöneticeler gel
mektedir. 'Ülkemizde radyo (özerk değilken ona 
yönelen şikâyetler de şimdi (özerk radyo ve te
levizyona yönelen Işikâyetlerden şok daha yo
ğun ve yaygındı. Özerk 'Türk radyolarının ve te
levizyonunun (bâzı 'bölücü veya kışkırtıcı yayın
lar yaptığı, (bugün haklı veya haksız, ileri sü
rülmektedir. Fakat geçmişte 'özerk olmıyan Tbir 
radyonun, bölücülüğü ve kışkırtıcılığı ne kadar 
tehlikeli (ölçülere vardırmış 'olduğu henüz ha
tırlardadır. 

Geçmişi bir yana bırakalım; (özerk radyo ve 
televizyondan yakın zamana kadar en çok şi
kâyet edenlerden (bile (bir çoğu (özerkliğin büyük 
ölçüde lişlemez duruma geldiği §u son aylarda 
özerk radyoyu ve televizyonu özlemeye başla
mış olsalar gerektir. 

Sayın arkadaşlarım, son aylarda (başımızdan 
geçenlerin herkes (için düşündürücü yanları ol
muştur. Örneğim, demokrasinin ne olup ne ol
madığı üzerinde, demokrasinin unsurları 'üze
rinde, simidi 'herkes daha derinliğine düşünme
ye başlamış bulunsa gerektir. Yıllarca ülkemiz
de, demokrasi sandığa dayanmalı mı dayanma-
malı mı gibi (konular tartışıldı. Sandığa daya
nan, oy ve parmak hesabına dayanan bir de
mokrasi anlayışı, bâzıları ne kadar reddetseler 
de, doğrudur. Doğrudur ama eksiktir. Böyle bir 
demokrasi anlayışı yanlış değildir, ama demok
rasi yalnız o da değildir. Demokraside genel oy 
temel unsurdur, fakat demokraside oyların (ser
bestçe oluşabilmesi de gereklidir. Oyların ser
bestçe (oluşabilmesi ise 'belirli İnaklara, (özgürlük
lere 've (özerkliklere (bağlıdır. Son .ayların deney
leri bu gerçeklerin daha iyi anlaşılmasına yar
dım etmektedir sanırım. 

1961 Anayasasının ıgetirdiği demokrasiyi, 
«Cici demokrasi» diye (hor görenler Ve sorum
suzca tharcıyanlar da (öyle 'sanıyorum ki, bugün 
artık o demokrasimin lözlemi içindedirler (€. H. 
P. 'sıralarından, «Bravo» sesleri, işiddetli alkış

lar) Ve eğer başlarımda biraz akıl varsa o de
mokrasiye (bir daha kavuştuklarında artık onun 
değerini bileceklerdir. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bu Anayasayı duygusal nedenlerle veya yan
lış olmasa da eksik Ibir demokrasi anlayışı ile 
bâzı noktalarda temelinden değiştirmeyi yıllar 
yılı istemiş olanlardan (bâzıları ise, öyle sanı
yorum ki, şimdi o değişiklikler kapıya gelip 
dayanınca başka türlü düşünmeye başlamışlar
dır. 

Bu Meclisin yakın tarihimizi bilen değerli 
üyeleri, (Kanunu İEısasî (hazırlıkları sırasında iyi 
niyetli 'Mithat Paşa'nın yaptığı büyük yanlışlı
ğın 'benzerlerini her halde topluca tekrarlamı-
yacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım; 'Büyük Meclisimiz, eko
nomik ve sosyal sorunlar üzerinde görüşleri ay
rılan partilerden, üyelerden meydana gelir. Fa
kat inanıyorum ki, hepimiz demokrasiye ve hal
ka inanışta birleşmekteyiz. 'Zaman olur ülkenin 
kaderinde milletten aldıkları yetki ile söz sahi
bi olanların geçmişteki duygusal kırgınlıkları, 
sert çatışmaları, görüş ayrılıklarını bir yana 
bırakıp Ibir lortak sorun üzerinde birleşmeleri 
gerekebilir. Şimdi öyle bir zamandayız. Öyle 
bir 'zamanda on yıl önce milletimizin oyları ile 
yürürlüğe giren Anayasamız bir sorun olarak 
önümüze getirilmektedir. Bu Anayasanın aksa
yan yönleri, zaman içinde leskiyen yönleri ola
bilir, fakat bu Anayasa, özü ile, temel funısur-
lariyle 'halkın 'özgürlüğüne ve mutluluğuna yö
nelen doğrultusu 'ile 'Türk demokrasisinin kale
sidir. Bu kale, ımilletimizin (bizlere en değerli 
emanetidir. 

Anayasamızın 10 ncu yıl döneminde Türk 
milletini ve onun bu Anayasa/ya göre seçilmiş 
değerli temsilcilerini kutlarım. (Beni dinlediği
niz için teşekkür eder, saygılar sunarım. >(C. H. 
P. sıralarından işiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Türk 
tarihinde 'özel Ibir yeri lolan bir gün için yapı
lan (konuşmalarda tahdidin lolmıyacağını tak
dir buyurursunuz Daha sonra Sayın Turhan Bil
gin ve Sayın Seyfi Öztürk de yine bu konular
da görüşeceklerdir. Onlara da aynı şekilde, mü
samaha demiyeyim de, zaman tahdidi yoluna 
gitmiyeceğimi şimdiden bilgilerinize arz «ede
rim. 
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Şimdi matbua ve gazete kapatılması konu
sunda... 

iSEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Arkadaşım 
söz sırasını bana devrediyor efendim. 

BAŞKAN — Öyle yapıyorsunuz. 

2. — Eskişehir Milletvekili S ey fi Öztiirk'ün, 
Anayasanın kabulünün 10 ncu yıldönümü müna
sebetiyle demeci. 

?». .»—~. . 

BAŞKAN — Gene aynı konuda yani Ana
yasamızın kabulünün 10 ncu yılı münasebetiyle 
Sayın Seyfi öztürk buyurun efendim. 

'SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — iSayın Baş
kan, Yüce Meclisin muhterem milletvekilleri, 
aziz arkadaşlarım, Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanan ve bundan on yıl evvel büyük Türk 
Milleti tarafından kabul edilen Anayasamızın 
onuncu yılı münasebetiyle bâzı görüş ve müta
lâalarımı arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. 

İAnayasalar Devlet ve rejim karakterini, ren
gini belli eden önemli temel kanunlardır. 1961 
Anayasası da Türk Milletinin yüz elli seneyi 
aşan hak, hürriyet mücadelesinin bir ürünü ola 
rak büyük milletlimizin tasvibine maz'har olmuş
tur. Anayasaya bağlıyız, Anayasayı seviyoruz, 
demek aslında demokratik rejimi seviyoruz, de
mokratik rejimin temeli olan milleti seviyoruz, 
millet iradesini seviyoruz demektir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Binaenaleyh, temelindeki espiriyi, felsefeyi 
bu noktaya bağlamadıkça mücerret kanunlar 
üzerinde bir değerlendirme yapmak doğru ol
maz. Anayasalar, dili olan, ağzı olan vesikalar 
değildir. Onlara ruh veren, onlara hayatiyet ve
ren bizzat milletin kendisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunlar İhtiyaç
tan doğar ve ihtiyaçlara cevap verir. Ama top
lumun ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verdiğini 
ancak tatbikat gösterir. 1961 den bu güne on 
yıl içerisinde geçen tatbikat devri göstermiştir 
ki, bu Anayasanın bir çok yerlerinde boşluklar 
vardır, eksiklikler vardır, yanlış anlamalara, 
uygulamalara sebebolaeak birtakım müphemi-
yetler vardır. Teşhisi serinkanlılıkla koymak ve 
toplumun cereyan eden hâdiselerini kısa bir 
perspektif içinde değil, 1961 Kurucu Meclisin
den başlıyarak değerlendirmek gerekir. Kuru
cu Meclis, tarzı terekkübü itibariyle ve üzerin

de münakaşa ettiği konular itibariyle bu Ana
yasayı bir tepki Anayasası olarak hazırlamış
tır. Tepki Anayasası ismi son günlerde konul
muş olan bir takma ad değildir. Bizzat o, Ku
rucu Mecliste bulunan 10 Nisan 1961 tarihinde 
konuşan bir değerli politika ve Devlet adamı
mız; «Bu Anayasanın her maddesinde mazide 
çektiğimiz ıstırapların acısı vardır, bu bir tep
ki Anayasasıdır» demek suretiyle Anayasanın 
adını Kurucu Mecliste koymuştur. 

Anayasa, kusurludur, değildir münakaşala
rına girmiyeceğiz. Ama belli açıklıklarını bura
da ifadeye mecburuz. Çünkü Anayasa değişik
likleri konusu son zamanlarda önemi kazanmış
tır ve bir millî ihtiyaç olarak belirmiştir. Türk 
Milleti, demokrasiye âşıktır derken ferdî hak 
ve hürriyetlere bağlıdır demek istiyoruz. Ana
yasamız ferdî hak ve 'hürriyetleri kemaliyle te
minata bağladığı halde, bu hak ve hürriyetle 
rin kötüye kullanılması halinde kamu düzeninin 
nasıl korunacağını, Devletin nasıl korunacağını 
sağlam teminatlara 'bağlamamıştır. Gerçekten 
seçmen çoğunluğuna dayanan siyasi iktidarın 
sınırlanması meselesiyle ferdî hak ve hürriyet-
lerin korunması meselesi demokrasinin tarihi 
kadar eskidir. Ama şunu belirtmeye mecburuz 
ki, Devlet olmadan, kamu düzeni olmadan hak 
ve hürriyetlerin mevcudolması mümkün değil
dir. Ferdin haklarını ve hürriyetlerini kullana
bilmesi için evvelâ Devlet olacak, kamu düzeni 
olacak ve onun içerisinde nizamsever halk, hür
riyetlerini ve haklarım kullanacak. 

Muhterem arkadaşlarım; Devleti güçlendir
mek lâzım. Devleti güçlendirecek şey yasadır. 
Zamanımızın Devleti, zamanımızın otoritesi şa
hıslara bağlı değildir. Şahıslardan güç almaz. 
Hukuktan güc alır, yasalardan güc alır. Binae
naleyh Anayasanın temelini sağlam esaslara 
bağlamadıkça, şahıslardan keramet beklemek 
beyhudedir. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Anayasanın dördüncü maddesi der ki, «Kay
nağı Anayasada olmıyan hiçbir Devlet yetkisi 
kullanılamaz.» O halde yetkili kılmadığınız kim
selerden sorumluluk beklemek, sorumluluk yük
lemek abesle iştigal olur. Bu itibarla on yıl
lık tatbikatın ışığı altında Anayasanın boşluk
larının doldurulması bir zaruret haline gelmiş-
tii*. 
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Muhterem arkadaşlarım; Devlet tek Devlet- I 
tir ve federe bir devlet değildir. Büyük millet, 
tek millettir. Millet bütünlüğünü, vatan bü
tünlüğünü parçalama gayretleri karşısında kay
nağı Anayasada bulunan sağlam hükümler ve 
müesseseler mevcut değildir. Bu itibarla ne ya
pacağız? 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleket düşü
nünüz; Kuvayı Milliye ruhunun temeli olan 
millî irade ve millî hâkimiyet prensibi bir tara
fa itilmiş, millî şuur yerine servet düşmanlığı 
tahriki ile sınıf şuuru hâkim kılınmak istenmiş 
ve böylece bir ortamın yaratılması için Anayasa
nın getirdiği hak ve hürriyetler, Anayasa düze
nini yıkmak için kullanılmış. Bunların karşı
sında müeyyideler konulmamış. Şartlar, hâdise
ler işte bizi bu ortama getirdi ve 1971 9 Tem
muzunda Anayasanın onuncu yılında bunları 
konuşma mecburiyetini hâsıl etti. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasaların de
ğişmesini vahîm bir olay olarak mütalâa etme
mek lâzım. Gerçekten bütün milletlerin tarihin
de Anayasalar ihtiyaçlara göre değişmektedir. 
Bilfarz Fransa onseMz defa Anayasasını de
ğiştirmiştir. Biz de 1808 lerden başlıyan o za
manki iktidar ve otoritenin temsilcisi şahsın ik
tidarını takyidetmek için hazırlanmış olan Se
nedi İttifak, Tanzimat, bilâhara Meşrutiyet ve 
1920, mütaakıp Anayasa değişiklikleri kendi 
modern hukukumuzda dahi muayyen zamanlar
da beliren ihtiyaçlara göre Anayasanın değişti
ğini ortaya koymuştur. Tarihin akışının çok 
hızlandığı, bilhassa Yirminci Asırda sosyal ve 
ekonomik meselelere karşı hukukî reform yap
mak lâzımdır görüşünü ortaya koyarken huku
kî reformun temel kaynağı Anayasadır. Binae
naleyh evvelâ Anayasada reform yapmak ihti
yacı vardır. Bu ihtiyaç süratle, en kısa zaman
da karşılanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kendisini koruma
yan bir Anayasa, kendisini müdafaa etmiyen 
bir Devlet düşünülemez. Rejimin bekası ancak 
hukukî müeyyidelerle onun korunmasına bağ
lıdır. Devleti yıkan en büyük hastalık, Devle
te musallat olan en büyük hastalık anarşidir. 
Anarşinin kökünü kurutacağız demek kâfi de
ğildir. Kökünü kurutabilmek için şahsi ve fiilî 
davranışlara lüzum yoktur. Kaynağı meşru 
olan birtakım kaideleri, sistemleri, hükümleri | 
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Anayasaya koymak, tatbikat kanunlarını çıkar
mak, böylece Devleti sağlam temellere istinadet-
tirmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kuvvetler ayrılığı 
prensibi üzerinde de duracağım. Jokoben görüş
lerle hazırlanmış olan 1924 Anayasası hepimizin 
bildiği gibi bütün kuvveti Meclislerde toplamış
tı. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesi
nin yegâne tecelligâhı idi. Siyasi iktidarların 
sınırlanması fikri hiç şüphesiz senelerden beri 
üzerinde tartışılan bir fikirdir. 1961 Anayasa
sı siyasi iktidarların mutlaka sınırlanması lâ
zımdır fikrinden hareket edilerek hazırlandı. 
Ama on yıllık tatbikat devresinde gördük ki, 
siyasi iktidarların, Montesquieu'nin deyimi ile 
sınırlanması bir tarafa firenlenmesi yapıldı. Ha
reketsiz hale getirildi ve daha kötüsü toplum
daki düşüncelere, duygulara aykırı bir tatbika
tın içine girildi. Türk halkı bütün dertlerinin, 
bütün meselelerinin yegâne çare bulucusu ve çö
züm getiricisi olarak hükümetlerini görür, on
dan ister, ondan bekler. Halbuki 1961 Anayasa
sı, birçok sorumluluklar yüklediği Hükümete, 
kâfi miktarda yetki vermemiş, yetki ile teçhiz 
kılmamıştı. Tatbikat gösterdi ki, Kurucu Mec
lis zabıtlarında yine ifade edildiği gibi, yargı 
teminatı ile, yargının istiklâli ile yapılmak is
tenen şeyin ötesinde bir hâkimler Devleti ku
ruldu, bir yargıçlar Devleti kuruldu, icra yargı 
vesayeti altına girdi, hattâ Parlâmento yargı 
vesayeti altına girdi. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Bunu bir misalle arz etmek isterim; muhte
rem arkadaşlarım, Seçim Kanununun bir mad
desini iptal eden Anayasa Mahkemesi, Yüce 
Meclisin iradesinin dışında yeni bir sistemi me
riyete koymakla, kanunun yerine millet irade
sinin dışında bir başka kanunu yürürlüğe koy
mak gibi bir abes netice doğdu. Böylece yetki 
tedahülleri... (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) selâhiyet tecavüzleri bir kaosa, bir 
kargaşaya sebeboldu. Binaenaleyh, bunları ayık
lamak, gerçeklerin ışığı altında, tarize kapılma
dan, histen, öfkeden kurtularak birbirimize ku
sur atfetmeden, memleket idaresinde sorumlu
luk taşıyan Yüce Meclisin, bir millî Meclis hü
viyeti içinde bütün bu gerçekleri görüp değer
lendirmesi ve Anayasanın boşluklarını düzelt
mesi, restore etmesi, ıslah etmesi millî ihtiyaç
tır ve memleketin beklediği de budur. 
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Muhterem arkadaşlarım, Anayasada yapıl
ması öngörülen ıslahat hakkındaki düşünceler 
bizim için çok eskidir; ama son zamanlarda bu 
büyük bir hız kazanmıştır, şüphesiz bundan da 
ayrıca memnuniyet duymaktayız. Yapılacak 
şey; hürriyetleri yok etmek değildir, hakları kı
sıtlamak değildir. Türk Milleti hürriyetsever bir 
millettir. Türk milletinin elinden ne hakları al
maya, ne de hürriyetleri kısıtlamaya hiç kimse
nin gücü yetmez. Hürriyetlerin kısıtlandığı 
yerde hürriyet mücadelesi başlar. Bunu herke
sin bilmesi ve böylece bilmesi lâzımdır. Yapıl
mak istenen şey; modern Devletin ve modern 
Anayasanın güçlendirilmesidir, hak ve hürriyet
lerin kullanılması imkânlarının sağlanmasıdır. 

Bilfarz, özerkliği bir fantazi olarak üniversi
telere vermedik muhterem arkadaşlar. On yıl 
evvel o Mecliste bulunan bir arkadaşınız olarak 
gayet açık, değerli arkadaşlarımın şahadeti ile 
ifade edeceğim, özerkliği, araştırma ve ilim hür
riyetinin bütün icaplarını üniversitelerin yerine 
getirebilmesi için, yani genç nesillere ilmi en ge
niş şekilde ve objektif şekilde okutabilmesi için, 
araştırmayı serbestçe yapabilmesi için, her tür
lü tecavüzden mâsun olarak hizmetleri yürüte
bilmesi için kendisini böyle bir zırhın içerisine 
koyduk. Ama tatbikat gösterdi ki, hariçten ic
ranın bir bakanının tasallutuna karşı korunan 
müessese, üniversite, bu sefer dâhilde onbeş ta
ne anarşistin kapıları tutması ile ne ilim yap
ma hürriyetine sahiboldu, ne öğretmeni öğren
me hürriyetine sahiboldu, bundan yoksun hale 
geldi. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şid
detli alkışlar.) 

Anayasalar model olarak tercüme olarak 
alınmaz. Anayasalar, millî ihtiyaçlara cevap ver
diği ölçüde, veremediği ölçüde değerlendirilir. 
Tatbikatta görüyoruz ki, bu elbise vücudumuza 
gelmiyor, yapacağımız şey, bunun üzerinde dur
maktır. 

Muhterem arkadaşlarım; hürriyetleri yok et
me hürriyeti olmıyacaktır. Devrim diyerek in
kılâbın karşılığında kullanılan, ıslahatı ve tekâ
mülü ifade eden bu kelime devirmek anlamına 
kullanılamayacaktır. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmento ile alay 
etmek mümkün olmıyacaktır. Parlâmentoya 
dayanan Cumhuriyet hükümetlerini tezyif et

mek mümkün olmıyacaktır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hürriyetler elden gidiyor diyenlere sormak 
lâzımdır; sövmek hürriyeti mi arıyorsunuz? Bu 
yok. Yıkmak hürriyetimi istiyorsunuz? Bu da 
yok. Memleketi parçalamak hürriyeti mi isti
yorsunuz? Bu yok. Cumhuriyetin yerine bir 
başka rejim mi getirmek istiyorsunuz? Bu, hiç 
yok. O halde hürriyetler elden gidiyor düşün
cesi yanlıştır. Aslında hürriyeti yok etmek is-
tiyenlerin, elde tutmaya çalıştıkları Anayasa 
dışı hürriyetlerin bu sefer tamamiyle ortadan 
kalkmasiyle, kötü niyetlerinin ortadan kalkma-
siyle Türkiye'nin huzuruna kastettikleri ortaya 
çıkmaktadn\ 

Muhterem arkadaşlarım; ferdin haklariyle 
kamunun hakları hiç şüphesiz önemli bir konu
dur. Bunun bir denge içinde yürütülmesi lâ
zım. Kamunun haklariyle ferdin hakları hiçbir 
zaman çatışmaz; fakat kamu hakları başkaları
nın hak ve hürriyeti demektir. Bir kimse kendi 
hak ve hürriyetini kullanırken başkalarının hak 
ve hürriyetini yok ediyorsa, imha ediyorsa ona 
müsaade edilemez, edilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; geçmiş hâdiselerin, 
hepinizin hafızasında bıraktığı derin üzüntüyü 
burada tekrar etmiyeceğim. Anayasa günü do-
layısiyle on yıllık bir muhasebeyi belki çok da
ha geniş yapmak mümkündür. Ama bugün mil
letin beklediği, sabırsızlıkla beklediği bir temel 
ihtiyacı huzurunuzda dile getirerek konuyu şu 
sözlerle bağlamak istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım; Büyük Atatürk'
ten herkes her şekilde bahsetmektedir. Herkes 
kendi maksadına göre Büyük Atatürk'ü tarif 
etmektedir, Kuvayı Milliyeyi tarif etmektedir, 
Millî Mücadeleye ruh veren esasları, ölçüleri 
koymaya çalışmaktadır. Ama şu noktayı bilmek 
gerekir ki, Büyük Atatürk'ün yegâne dayanağı 
aziz milletimizdir. Millî Mücadelenin en karışık 
günlerinde, memleketin işgal altında bulunduğu 
günlerde Büyük Atatürk'ün, birçok kimselerin 
kulaklarına küpe olması lâzımgelen şu sözlerini 
bugün de terkrarda fayda vardır; «Bir memle
kette uhuvvetin de, adaletin de, müsavatın da 
yegâne noktai istinatgahı, hakimiyeti milliye
dir.» (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, sürek
li alkışlar.) Bunun Türkçe tabiri ile, tercüme 
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ediliş şekli ile, sandıktan çıkma meselesidir, I 
sandığa hürmet meselesidir, sandığı her şeyin 
üstünde tutma meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; aydınlara büyük 
sorumluluk düşüyor. Gerçekten Türkiye'nin ıs
tırabı halkla aydının karışmamış olmasıdır, biri 
birine yakın olmamasıdır. Bakalım arkadaşlar, 
aydınla halk münasebeti hangi esaslar üzerinde 
olmalı. Bu memleketteki huzursuzluklar halk
tan mı geliyor? Hayır. Demokrasiye saygısızlık 
halktan mı g'eliyor? Hayır. Ama ölçüsüz bir avuç 
aydın, ihtirası, hesabı, menfaati, hiddeti, (A. P. 
sıralarından «Sözde aydın» sesleri.) 

Sözde aydın, kastım o, memlekette huzur
suzluğu tahrik ediyor, anarşiyi tahrik ediyor, 
sorumsuz davranışların içinde bulunuyor. Bu 
teşhisi yaptıktan sonra tedavi yolunu söyliye-
ceğim. 

Halkla aydını birleştirecek salim yol var, o 
da şu : Halkın iradesine hürmet etmek, onunla 
alay etmemek. Milleti her şeyin üstünde gör
mek. Kaynağı milletten gelmiyen hiçbir kuv
vetin bu ülkede payidar olamıyacağına samimi 
olarak inanmaktır. (A. P. sıralarından, «Bravo» ı 
sesleri, sürekli alkışlar.) 

1961 Anayasasını, bütün bu iyi niyetlerle, 
düşüncelerle hazırladık, yürürlüğe koyduk. Ana
yasanın on yıllık tatbikatından sonra, bugün 
değiştirilmesi ihtiyacı belirdiği için sevinçliyiz. 
Sevinçli oluşumuz; demokratik rejimin nasıl 
kurulması ve korunması için 1961 Anayasası ya
pılmışsa, bugün demokratik rejimi tehlikeler
den korumak ve kollamak için 1961 Anayasası 
üzerinde tadilât yapılacaktır, yapılmalıdır ve 
böylece gerçek adı olan, rejimin gerçek adı olan 
demokratik hak ve hürriyetler rejimi, anayasa 
rejimi, bir daha arızaya uğramıyacak şekilde 
payidar edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; hepinizi bu vesile ile 
hürmetle selâmlıyorum. 
Nice on yılların, büyük milletimizin irade 

hâkimiyeti altında demokratik rejim içinde, hu
zur içinde, saadetlerle dolu olarak geçmesini de 
Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, sürekli ve şiddetli alkış
lar.) 

3. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgdn'-
nin, matbaa ve gazete kapatilması konusundaki 
Anayasa tadilleri hakkhnda demeci. \ 
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BAŞKAN — Matbaa ve gazete kapatılması 
konusundaki Anayasa tadilleri hakkında Sayın 
Turhan Bilgin,, buyurun. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, Anayasanın 124 ncü maddesi
ne göre ilân edilen Sıkıyönetim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi onayından geçmiş, hazırlanan 
Sıkıyönetim Kanunu ile de Sıkıyönetim idare
si yeni yetkilerle teçhiz olunmuştur. 

Gerek Anayasanın Kurucu Mecliste müza
keresi sırasında, gerekse kanun vesilesiyle ya
pılan konuşmalarda bütün hatipler, Sıkıyönetim 
Anayasa içinde bir hukukî rejim olduğunu, 
şahsi ve keyfi bir idare olmadığını belirtmiş
lerdir. 

Bilindiği üzere, Sıkıyönetim tasarrufları, yar
gı denetimine tabi olduğu kadar, Hükümetin 
sorumluluğu altında yürütüldüğü için de Mec
lis denetimine tabi bulunmaktadır. 

istanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 2 nu
maralı tebliğine dayanılarak, günlük gazete
lerden bir kısmının kapatıldığını görüyoruz. 
26 . 4 . 1971 tarihinden itibaren ilân edilen ve 
28 . 4 . 1971 günlü Türkiye Büyük Millet Mec
lisince onaylanan Bakanlar Kurulu Kararında: 
«Anarşik nitelikteki eylem ve davranışların sa
dece kamu düzeni ve güvenliğini bozucu amaç
lara yönelmiş olmayıp, aslında ideolojik mak
satlarla Devletin temel nizamına, yurt bütünlü
ğüne, vatan ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvet
li ve eylemli bir kalkışma mahiyeti aldığını 
gösterir kesin belirtilerin meydana çıkması 
nedeni ile ilân edildiği» belirtilmektedir. 

Sıkıyönetimi gerektiren sebepler arasında 
mevcut olmıyan hususlara dayanılarak gaze
te kapatılmasını Sıkıyönetimin icabı saymak 
mümkün değildir. Hele bunun, kanuni bir mua
mele olduğunu iddia etmek ise hiç mümkün de
ğildir. 

Hukukun dışında kalan tasarrufların 
sorumluluğuna Hükümetin dikkatini bilhassa 
çekmek isteriz. Hükümetin tenkidedümesini ön
lemek, memleket, Sıkıyönetimin ilânını icabet-
tiren sebepler arasında mevcut değildir. Nite
kim; birinci ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Sa
yın Orgeneral Faik Türün, 12 numaralı bildiri
sinde aynen şu hususları kaydetmektedir: «De
mokratik hek ülkede benzeri durumlar karşısın
da parlâmentolar karan ile Sıkıyönetim ilân 
edilir. Türkiye'nin 11 ilinde Sıkıyönetim aynı 
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demokratik kurallar içinde ilân edilmiştir. Sı
kıyönetim de kanımla bağlıdır. Bu kanun için
de basınla ilgili bâzı geçici tedbirler alınmış
tır. Ancak basın özgürlüğünü ortadan kaldır
mak hiçbir zaman düşünülmemiştir, düşünülme
mektedir.» 

Sıkıyönetimin sayın kumandanları, sıkıyöne
timin hangi olayları takideceğini, hürriyetleri 
yok etme hedefi gütmiyeceğini icraatının hudu
dunu, bu ve buna benzer tebliğ, açık beyan
lar, basın toplantılsm ile ortaya koymuşlardır. 

Hükümet tenkidedildi diye gazete kapatma
nın hukuka uygunluğunu şahsan kabul etmiyo
ruz. Sıkıyönetim, Hükümeti koruyan bir müesse
se değil, kamu düzenini koruyan bir müessese
dir. Korumaya çnlıştığı kamu düzeni, içinde 
hür basın da olan kamu düşenidir. Tenkit fonk
siyonunu ifa etmiyen, ettirilmiyen basından hür 
diye bahsedilemez. Hükümetin tenkidini, Dev
letin temel nizamlarını yıkma amacı ilo bir tut
mak müminin değildir. Tenkit ile küçük düşür
me fiillerini birbirinden ayırmak lâzımdır. Şa
yet tonkid, her defasında Hükümeti küçük dü
şürmek anlamına gelecekse, bu takdirde Hükü
met tenkidedilmez, edilemez bir müessese hali
ne gelir ki, bu hal korumaya çalıştığımız de
mokratik rejim ile bağdaşamaz. 

Sıkıyönetimi, rejime yönelen, rejime kas
teden hareketler için destekledik; ama bu des
teği, Hükümetin tenMdedilenıiyeceği, basının 
sustıırulacağı mânasına alanlar, şahsi kanaatim 
göre aldanırlar. Hükümet tenkidedildi diye 
gazete kapatılması, hukuk ile asla bağdaşamaz. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Yarın bun
lara oy verirsiniz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bu söyle
diğim konulara Sayın Tunceli Milletvekili ar
kadaşım beraberce oy verdik, ben oyumu hangi 
istikamette verdiğimi açıkladım ve hürriyetleri 
yok edecek... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Tunceli de
ğil, Elâzığ.. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Anayasa
nın fertlere tanıdığı hürriyetleri, müesseselere 
tanıdığı hürriyetleri yok edecek her türlü ted
birin karşısında olduğumu da bu vesile ile be
lirtmek isterim ve sizden de bu konudaki bu 
beyanınız istikametinde rey kullanmanızı ve 
kullanmadığınız takdirde de bu kürsüden bunu 
ifade edeceğimi belirtirim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bize mi söy
lüyorsunuz Sayın Bilgin, grupunuza söyleyin.. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümet tenkidedildi diye: Hükü
met tenkidedilecek diye gazete kapatılmasını, 
ifade ettiğim gibi, benim basit hukuk nosyonu
ma göre, asla tervicedeceğinize kanaat getir
miyorum. 

Bu meseleyi (a) gazetesi, (b) gazetesi şeklin 
de şahsileştirmemek için tüm olarak şahsi gö
rüşlerimi buradan ifade ettim. Beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için hepinize şükranla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -— Gündeme geçiyoruz, Başkanlık 
sunuşları vardır, sırası ile takdim ediyorum. 

4. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayıyım, 
2/492 esas numaralı kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi. (2/492, 4/185) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri alın
masına dair önerge var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/492 esas No. lu 1076 sayılı ihtiyat Zabitle

ri ve ihtiyat Askerî Memurları Kanununun 29 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka

nun teklifimi geriye alıyorum. Gereğinin yapıl
masına müsadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

İhsan Kabadayı 
Konya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Mütaahhitle-
ri Odaları Birliği kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona Sanayi ve Ticaret 
Komisyonundan da 4 üyenin verilmesine dair 
Başkanlığın açıklaması (1/270) 

BAŞKAN — ikinci sunuşumuz, Türkiye İn
şaat ve Tesisat Mütaahhitleri Odaları Birliği 
kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan dörder üye alınmak suretiyle teş
kil eidlecek Bir Geçici Komisyonda görüşülme
si 18 . 3 . 1971 günlü 73 ncü Birleşimde Genel 
Kurulca kabul edilmişti. 

ilgili komisyonlardan imar ve İskân, Adalet 
ve Bayındırlık komisyonları bu Geçici Komisyon 
için üyelerini bildirmiş olup, Ticaret Komisyo
nu üyelerinin isimleri bildirilmeden Hükümet
te vâki değişiklik üzerine Ticaret ve Sanayi Ba-
kanlıkları birleştirilmiş olduklarından, sözü ge-
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çen komisyona Sanayi ve Ticaret Komisyonun
dan dört üyenin verilmesi hususunu tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Gruplar temsilcilerinin, Çarşamba bir
leşimlerinin de kanun görüşmelerine tahsis edil
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi gündemine girmiş veya gire
cek olan bâzı mühim kanun tasarı ve teklifleri
nin yaz tatilinden önce kanunlaşmalarını sağ
lamak maksadiyle, denetime ayrılmış bulunan. 
Çarşamba birleşimlerinin de kanun görüşmeleri
ne tahsis edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Gurupu adına 
Sabahattin Araş 

D. P. Grupu adına 
Vedat Önsal 

O. H. P. Grupu adına 
Kamal Önder 

M. G. P. Gurupu adına 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
8. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
9. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

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

10. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kundan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/18) 

BAŞKAN — Gündemimizin başında ayrı 
dört tane seçim vardır. Elimizde müddeti içe
risinde çıkması gereken kanun tasarılarının bu
lunması ve esasen bu seçimlerden sonuç alma 
imkânlarının da varit görülmemesi sebebiyle 
bu seçimlerin ertelenmesi hususunu tasviplerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
3er... Kabul edilmiştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Asayişe müessir bâzı fullerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın 'Hükümet?. Yok. Sayın 
Komisyon? Yok. 'Bu kanun tasarısının (görüşül
mesi ertelenmiştir. 

2. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 'tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet 'Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (1) 

(1) 34.0 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN 
yorum. 

Bir önerige vardır, takdim edi-

Millet (Meclisi Başkanlığına 
Bulgiünkü ıgündemin «^Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünün 18 nci ısıra sayısında 
yer alan, «5 . 9 . 1963 'tarih ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» mn müstaceliyetine 
binaen (gündemdeki Ibütün işlere ftaikdimen önce
lik Ve ivedilikle (görüşülmesini arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN —önergeyi tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Sayın Hükümet veya yetkilisi?. Burada. 
Plân Komisyonunu temsil eden arkadaş? Bu
rada., 

(Kanunun 'tümü üzerinde C H. P. Grupu adı
na iSayın 'Tufan Doğan Avşargil, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA TUFAN DOĞAN 
AVŞARGİL (Kayseri) — iSayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 
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5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı köy eğit
menleri ile ilgili Kanunun geçici 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi (hakkında bâzı sayın üyele
rin verdikleri kanun teklifleri ile ibu konudaki 
Hükümet tasarısı üzerinde 0. H. P. 'Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış (bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun, ÜFiirk Millî 
Eğitim örgütünde eğitmen diye nitelediğimiz 
memlekete yıllarca hizmet etmiş insanlara 
emeklilik Ihakkı kazandırmayı amaçlıyan bir 
kanundur. 

Eğitmen, bir kavram 'olarak çok eskiden 
beri kullanılır. (Sözlüklerde eğitmen, mürebbi 
olarak nitelenir. Mürebbi ise, çocuk terbiye 
eden, öğreten insan demektir. O halde eğitmen, 
eğiten, öğreten insandır. Bu yönü ile de eğit
menlik, tıpkı Öğretmenlik, subaylık, doktorluk, 
sağlık memurluğu ve diğer memurluklar gibi 
bir meslektir ve eğitmenlerin kendisine göre 
diğer Devlet sektöründe çalışan memurlarda 
olduğu gibi çeşitli problemleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de sa
yıları çok azalmış olan eğitmenleri, (bugünkü 
şartları içinde değil, eğitmen yetiştirmeye niçin 
ihtiyaç duyulmuştur, o günkü şartlar içerisinde 
yani 1930 - 1940 yılları arasındaki şartlar için
de değerlendirmek gerekir. 10 günkü şartlara 
kısaca göz attığımız zaman; Türkiye, çöken 'im
paratorluğun enkazı üzerine (Büyük Atatürk'ün 
eli ile kurulmuş bir ülke; Sosyal, siyasal ve eko
nomik yönden dünya ulusları arasında 'oldukça 
geri, çözüm bekliyen yığın yığın problemler. 
1935 yılı sayımına göre 12 milyonu köylerde ol
mak üzere 16 milyon nüfusumuz Var. İrili ufaklı 
40 000 köy yol, su, elektrik, eğitim, sağlık ve 
her türlü medenî hizmetlerden yoksun. Yüzde 
76 sı erkek, yüzde 91 i kadın olmak üzere 13,5 
milyon gibi büyük bir kütle okuma - yazma 
bilmiyor. Okuma çağında bulunan çocukların 
köylerde 1 milyonu, şehirlerde 132 O00 fi, okul
dan mahrum. 13 750 ilkokul öğretmeninden 
6 800 ü şehir ve kasabalarda, 6 1950 si köylerde, 
40 000 köyden 35 000 i öğretmensiz; öğretmen 
olan köylerden de nüfusu 150 yi (geçmiyen ve 
öğrenci sayısı 15 - 20 den yukarı çıkamıyacak 
olan yaklaşık olarak 16 000 köyde tek öğret
men yok. öğretmen yetiştiren kaynaklar zayıf. 
Yapılan hesaplara göre, her yıl öğretmen okul
larından 800 öğretmen yetişecek. Bu miktar 

ne öğretmen ilıtiyacını, ne de nüfus artışını bile 
karşılamıyacak kadar az, bu tempo ile yıllar
ca beklemek gerekiyor. 'Bütçe nedeniyle de ge
niş ölçüde okul yapımı da mümkün değil. Ye
tişen öğretmenleri köylerde tutmak ayrı Ibir 
problem. Uygulanan eğitim, öğretim yurt ger
çeklerine uygun değil; yetiştirdiği (insanlara 
memleket sorunlarına eğilecek gücü veremiyor. 

Bütün bunların ve bu tablonun karşısında 
birşeyler yapmayı düşünüyor Hükümet. IO hal
de ne yapılacak? Bütün bu şartların ışığında nü
fusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmı-
yan köylerin eğitim ve öğretim işlerini görecek 
ve köylüye bâzı pratik konularda rehberlik 
yapacak, yaş, bilgi, görüş ve anlayış bakımın
dan o köyün ortamı içerisinde yeterli, askerli
ğini «onbaşı, çavuş olarak yapmış kişileri al
tışar aylık Inırslarda yetiştirerek eğitmen adı 
altında köylerde görevlendirmeyi düşünüyor. 
Bu maksatla da 1937 yılında 3238 sayılı Köy 
Eğitmenleri Kanunu çıkarılmış, eğitmen kurs
ları (faaliyete başlamıştır. 1937 iden 1948 yılı
na kadar 12 yıl çalışmış olan bu kurslar ba
zen müstakil, bazen köy enstitülerinin büye-
lerinde faaliyet göstermişlerdir. Faaliyetleri, 
dünyanın ateş, mermi, kan kustuğu, çok kor
kunç mücadelelere, mal, toprak, insan ve istik
lâl kayıplarına sahne olduğu, mısır koçanları
nın ekmek olarak yendiği, en küçük bir kıvıl
cımla büyük yangınların meydana geldiği bir 
zamanda cereyan etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1937 yılında 88 eğit
men yetişmiş, eğitmen kurslarının 'son bulduğu 
1948 yılında bu sayı 8852 ye ulaşmıştır. Bilâ-
hara maharetli bir Millî Eğitim Bakanının ille
re gönderdiği bir tamimle eğitmenlerin büyük 
bir kısmı tasfiye edilmiş ve nihayet bugünkü 
toplamları 2 448 e düşmüştür. 

Köy 'eğitmenleri, eğitim Örgütü içerisinde 
eğitici ve öğretici olarak, eğitim yönetmeni ola
rak, devamlı (bir Devlet IhizmetliSi olarak Tür
kiye'nin Doğusundan Batısına, (Kuzeyinden Ĝü
neyine kadar dağ yamaçlarına, ovalara, kuy
tulara serpilmiş küçücük; yoldan, sudan, ışık
tan ve (her türlü uygar yaşantıdan yoksun köy
lerimizde görev yapmışlardır. Bir köy düşü
nün ki, 20 nci yızyıl Türkiye'sinde anadili ko
nuşan, ITürkçeyi bilen tek kişi yok; bir köy dü
şünün ki, semâlarında bir gün dahi olsun ay -
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yıldızlı 'Türk Bayrağı dalgalanmamış; (bir köy 
düşünnü ki, ak duvarlı, kırmızı kiremitli bina
ları köy halkı rüyalarında (bile görmemiş. Bu
güne kadar haklarında bir çok defalar polemik
ler yapılan eğitmenler mahrumiyetin acılarına 
yıllarca katlanarak, ömürlerini vererek bu köy
lerde hizmet görmüşlerdir. Bu ıgün Türk top
lumunda her meslekte öğrencileri vardır, Yüce 
Mecliste onların 'okuttuğu, eğittiği (bugün mil
letvekilleri de vardır. Eğitmenler çok 'güç şart
lar içerisinde, Yüce Meclisin sayın üyelerinin 
takdir buyuracakları 'şekilde 'memlekete hizmet 
etmiş olan insanlardır. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal adalet, millî 
gelirden iner vatandaşın alın teri nisbetinde fay
dalanması (demektir. Devlet sektörü içerisinde 
alın teri nispetinde hakkını alamıyan tek mes
lek mensubu eğitmenler olmuştur. En körpe, 
en kıymetli varlığımızı, çocuklarımızı 'emanet 
ettiğimiz bu insanlara bugüne kadar haklarını 
vermemişizdir. Bir (hademeden, orman kolcu
sundan, sıtma savaşçısından, uzatmalı jandar
ma erinden haklı olarak esirgemediğimin imkân
ları ondan her nasılsa esirgemişizdir. Madde
ler üzerinde de açıklayacağımız gibi, tam 32 
yıl hizmet etmiş, emek vermiş olan İbir kişiyi 
ortalama olarak 130 lira aylıkla yıllarca çalış-
tırmışızdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesi
ne adaletsiz ibir durum görülmemiştir. Hele 1961 
Anyasası gibi ibir Anayasaya sahübolan memle
ketimiz için bu çok acı ibir durumdur. Anayasa
mızın 42 nci maddesi, «Devlet, çalışanların in
sanca yalaması ve çalışma (hayatının kararlılık 
içinde geçmesi için, sosyal, iktisadi ve malî ted
birlerle çalışanları korur ve çalışmayı destek
ler..» hükmünü koymuş olmasına rağmen fon 
nokta, (hükümetler bugüne kadar eğilmedikleri 
için acıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ayda 10 liradan haşlayıp 32 yıl sonra - ki 

32 yıl bir insan (ömrünün yarısıdır - ancak yal
ına 400 liraya ulaşan eğitmenlerin aylık ücret
leri Devlet Memurları Kanunuyle 'bir ölçüde 
düzeltilmiş, ama emeklilikleri şu tasarıya ka
dar kaibul edilmemiştir. Bu tasan, sayıları 
2 448, yaşlan 60 dvannda, hizmetleri 25 ilâ 
34 yıla ulaşan 'eğitmenleri (borçlandırarak emek
lilik hakkına kuvaşturmaktadır. Böylece de yıl
lardan heri sürüpgelen, kanayan bir yara ka

panacaktır. Bu tasarının hazırlanmasında eme
ği geçenlere, Hükümete teşekkür etmek vazi
femizdir. 

Ancak, ıbu tasarıda Yüce Meclisin dikka
tine sunacağım ve maddelere geçildiği zaman 
açıklayacağım bir önemli nokta var: Eğitmen
lerin şimdi ibrü't olarak hakettikleri ücretler 
üzerinden (borçlanarak emekli işlemlerini yü
rütmeleri, onlara bir hak tanımaktan çok ik
tisadi 'güçlerini bir nevi zorlama olacaktır. 

Eğitmenler yıllarca haksızlığa uğramışlar
dır, ıgelip geçmiş hükümetlerin (hiç el uzatma
dıkları kimseler olmuşlardır. Devlet fertlere 
borçlu kalamaz. Bu, Devlet ve vatandaş ilişki
lerinin temel ilkesine aylandır. Şimdi Devlet 
eğitmenlere borçludur. Bu borcu öderken onlan 
tekrar borç altına sokarsa bunda adaletli bir 
davranış niteliği bulmak mümkün olmaz. (Bu 
noktaya çözüm getirmek maksadiyle, yani eğit
menlerimizin çalıştıklan yıllar üzerinden bonç-
l&nmalannı sağlamak maksadiyle Yüce Mec
lisiniz tensip buyurursa, genellik prensibine ay-
kındır şeklinde mütalâa etmezse - ki sayıları 
çok azdır - bir önerge takdim edeceğim, öner
gemle, eğitmenlerin çalıştıklan yıllar üzerinden 
emekli keseneği ödemesinin kabulünü ve borç-
lanmalannm ona göre yapılmasını, bugün elle
rine geçen miktar üzerinden borçlandınlmak 
suretiyle büyük yükler, külfetler altına sokul-
mamalarmın teminini ibilhasa istirham edece
ğim. önergemi takdim ediyorum. Birinci madde 
geldiği zaman eğitmenlerin bugüne kadar al
mış olduklan ücretleri de arz etmek suretiyle 
önergeme daha çok açıklık kazandırmış olaca
ğım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce 
Meclise saygılar sunanın. (C. H. P. sıralanndan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin, grup adına 10 ar dakika, şa

hıslar adına 5 er dakika ile sınırlandınlmasını 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet özbey 
Burdur 

BAŞKAN — önerge üzerinde görüşmek üş
üyen sayın üye? Yok. önergeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmdyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) ı— Söz istiyorum 
ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ (MUSTAFA 

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

Sayıları 2 400 civarında olan ve hakikaten 
yıllardan beri bir (haksızlıkla karşı karşıya bu
lunan eğitmen camiasının çekmekte olduğu hak
sızlıklar !bu tasarıyla giderilmektedir. 

657 sayılı Personel Kanununu tadil eden 
1327 sayılı Kanunla, gerek özel sektörde, /gerek 
•kamu sektöründe çalışan sigortalı personele; 
inatta günlük 'işlerde çalışan kişilere dahi sigor
ta hakkı tanınmış iolmasma rağmen, memleket 
'eğitiminde büyük gayretler göstermiş, köy ço
cuklarının 'okuması için alın teri dökmüş, eme
ği geçmiş «olan kişilerin geçmiş hizmetlerinin 
sayılmaması cidden bir haksızlık idi. Bu bakım
dan Komisyonumuz bu teklif karşısında, yıllar
dan beri devam eden bu haksızlığı bertaraf et
mek için eğitmenlerin çalışmış oldukları süre-
lerdeki hizmetlerinin emekliliklerine sayılması 
hususunu ittifakla kabul etmiştir. 

Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı-
ra konuşan arkadaşımız bir önerge verecekle
rini söylediler. Bu husus üzerinde de durmak 
istiyorum: '5434 sayılı ve onu tadil eden kanun
lar bildiğiniz gibi, bütün mesleklerde emekli
lik borçlanmasına son aylığı esas almıştır. Şa
yet eğitmenlerde bunu bir istisna olarak 
kabul edecek olursak, Emekli İSandığı Kanunu
nun anaprensibini zedelemiş oluruz. 

Bu bakımdan, hakikaten büyük bir haksız
lığı lönliyecek olan bu teklifin yerinde olduğu
nu belirtirken, müsavatsızlık yaratacak böyle 
bir teklifin kabul edilmemesini bilhassa rica 
edeceğim, inşallah bu tasarı kanunlaşır ve eğit
menlerimiz için hayırlı olur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
a ima Hasan Tosyalı, buyurunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Müzakere etmekte olduğumuz kanun tasa
rısı, 1937 yılından beri memleketimizin en ücra 
köşelerinde eğitim yönünden halkımıza hizmet 

i etmiş olan insanların geçmiş hizmetlerinin 10 
I yıldan fazlasının da hizmetten sayılmasını ön

gören bir kanun tasarısıdır. 
Bu tasarıyı teklif edenler arasında Millî 

Güven Partisi de vardır. Teklif komisyonlarda 
müzakere edildi ve Meclise sunulan şu şekle 
getirildi. Biz Millî Güven Partisi olarak tekli
fin sunulduğu şekilde kabulünü memnuniyetle 
karşılayacağız, Yüce Meclisin de buna iltifat 
etmesini bekliyoruz. Ancak bu sayede, bugün 
için çok mağdur durumda olan eğitmenlerimi
zin - gerek hizmette olanların ve gerekse ay
rılmış olanların - haklarının yerine getirilece
ğine emin bulunuyoruz. Kanunun bu şekliyle 
çıkmasını ve hizmetleri geçen bu vefakâr insan
lara hayırlı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na iSaym Necati Kalaycıoğlu, buyurunuz efen
dim. 

D. P. GRUPU ADINA NECATİ KALAYCI
OĞLU (Konya) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Harf inkılâbının 8 nci yıldönümünde mem
lekette kısa sürede okuma - yazma bilen va
tandaşlarımızın sayısını artırmak ve çekilen 
öğretmen sıkıntısını gidermek için 1936 yılın
da ilk eğitmen kursu açılmıştır. 1937 yılında 
bunların istihdamları yapılmıştır. 1948 yılına 
kadar memleketin muhtelif köşelerinde vazife 
gören, gerçekten değerli insanların yetişmesine 
yardım eden, bugüne kadar kimsesizlik havası 
içinde hakları aranmamış olan bu igrupun hak
larının aranmasını sağlıyan bu kanunun bugün 
getirilmiş olmasından dolayı gerçekten büyük 
memnunluk duymaktayız. 

Bu vatandaşlarımız uzun süre ihmal edil
miş malî sıkıntı içinde kalmışlar, çoğunluğu 
emeklilik hakkına sahibolamadan ya görevle
rinden uzaklaştırılmış veya kendi istekleriyle 
istikbâl göremedikleri iğin ayrılmışlar veyahut-
ta ölmüşlerdir. Bugün Yüce Meclisinize sunu
lan kanun tasarısı, 'sosyal bir adaletsizliği mut
lak bertaraf etmiş olacağı gibi, kanayan yarayı 
en iyi şekilde de tedavi etmiş olacaktır. Ka
dirşinaslığın en güzel örneğini vermiş olacak
sınız. 

Kanunun olduğu gibi kabulüne taraftarız. 
Aksi takdirde, uzun süreden beri bekliyen bu 
vatandaşlarımızın bir çoklarının, emeklilik ayı 
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olarak kabul edilen Temmuz ayı (içerisinde tek
rar mağduriyet girdabına sürüklenmesi bahis 
mevzuu olacağından, (Demoikratik (Parti Grupu 
olarak bu tasarının hazırlanması ve Yüce (Mec
lise sunulmasından dolayı ilgililere, emeği (ge
çenlere gerçekten teşekkür eder, hepinizi say-
ıg-yle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kişisel görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, buyurunuz 

efendim. 
NUHi ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

En Sonunda 'tümü üzerinde konuşmak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Peki «fendim. (Sayın İÂdil Tu
ran? Yok. iSayın Arslantürk, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET ARİSLANTÜEK (Trabzon) — İSa
yın Başkam, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Kanun tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi 
açıklamak için söz almış bulunuyorum. 

Yurdumuzda zaman zaman okuma - yazma 
seferberliğine olağanüstü hız verildiğini müşa
hede etmekteyiz. 1908 Meşrutiyet Devriminden 
sonra o zamanki deyimiyle Meclisi Mebusamda 
bu konu üzerinde tartışmalar yapılmış ve özel
likle Meclisi Mebusan üyesi Hoca Mahir Efen
dinin ilköğretim seferberliği ve bu seferberliği 
yürütecek öğretmen yetiştirme konusunda çok 
ileri fikirler ileri sürdüğünü görüyoruz. 

Cumhuriyet döneminde yeni harflerin kabu
lünden sonra millet mektepleri yoliyle bu sefer
berlik hızlandırılmıştır. Eğitim ve öğretimin 
her dalında olduğu gibi, ilköğretimde de gerçek 
bir seferberlik ve başarı, eğitici, yani öğretmen 

.yetiştirmekle mümkündür. IBu nedenledir ki, 
1937 yılında rahmetli Saffet Ankam'ın Millî 
Eğitim Bakanlığı döneminde lisabetli bir görüşle 
memlekette hisedilen ilkokul öğretmeni eksik
liğini gidermek ve ilköğretimi hızla yurt yüze
yinde yaygın bir hale getirmek amaciyle 8238 
sayılı Kanunla eğitmenlik müessesesi kurul
muştur. Kurslar halinde kurulan bu müessese
ler birkaç yıl devam etmiş ve bunlardan mezun 
binlerce eğitmen millî eğitim ordusuna katıl
mıştır. . 

ilköğretim seferberliğinde o günden bu ya
na eğitmenler şerefle görev almaktadırlar. Eğit
menlik hayatlarını köylerde ve mahrumiyet 
bölgelerinde geçiren ve geçirmeye de âdeta 

mahkûm edilen eğitmenlerimize 1937 yılında 
ayda 10 lira ücrt veriliyordu. Terfileri de söz 
konusu değildi. Zamanla eğitmenlerin ücretleri 
artırılmış ve 1963. te '250 liraya kadar yüksele
bilmiştir. Eğitmenlerin o tarihe kadar da hiç
bir özlük hakkı mevcut değildi. Gerçekten hak
sız ve adaletsiz olan bu durum, ancak 5.9.1963 
gün ve 326 sayılı Kanunla bir düzene konula-
bilmiştir. Bu kanun sayesinde eğitmenler me
mur statüsüne kavuşmuşlar ve öğretmenler gi
bi belli zaman aralıklarında terfileri sağlanabil
miştir. Yine sözü geçen kamunla eğitmenlerin 
hizmet sürelerinin 10 yılı borçlanmak suretiyle 
emekliliklerine sayılabilmiştir. 5434 sayılı Emek
li ISandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi 
sadece bu derecesine imkân vermiş, böylece sözü 
geçen kamun eğitmenlerin süregelen dertlerini 
tam olarak çareye kavuşturamamıştır. 

O günden bu yana gerçekleştirilen uygula
ma göstermiştir ki, 25 yıldan fazla hizmet gör
dükleri halde yaşları 60 civarında olan eğitmen
ler emekli olma sürelerini doldurmadan 65 yaş 
haddi nedeniyle meslekten ayrılma zorunda kal
maktadırlar. Çünkü eğitmenler 263 sayılı Ka
nunla aylıklı kadrolara geçirilmiş olmakla be
raber, hizmetlerinin ancak 10 yılı emeklilikleri
ne sayılmış ve hizmet sürelerine bakılmaksızın 
tümü, 14 ncü dereceye getirilmişlerdir. Kanu
nun kabul edildiği 1963 yılında 25 yılını doldu
ran bir eğitmemin 15 yılı hizmetine sayılmamış
tır. Böylece hemen hemen tüm eğitmenler emek
lilik teminatına ulaşamamakta ve bu haktan 
yoksun olarak üzüntü içinde meslekten ayrıl
maktadırlar. Menşeleri ne olursa olsun, eğitmen
lerim bir ömür verdikleri meslek hayatlarının 
sonu her halde bu olmamalıdır. Sayılan 2 300 
civarında olan ve her geçen gün azalmakta bu
lunan eğitmenlerimize geçmiş haklarının veril
mesini sağlıyacak bu kanun tasarısını gönlüm
le olumlu karşılıyor, bunu bir meslekdaşlık ve 
insanlık borcu sayıyorum. Yüce Kurulunuzun, 
bu kanun tasarısına olumlu oy kullanmasını ri
ca eder, tümünüze saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Salih Aygün, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
(Amasya) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Cumhuriyet Devrinin ilköğretmen seferber
liğine katılan, Türk köylüsüne, dolayısiyle 
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Türk Milletine büyük emeği geçen çilekeş, ve- | 
îakâr eğitmen arkadaşlarımız, o günkü ihti
yaçlar igöz önüne alınmak suretiyle kendile
rime tevcih edilen vazifeyi kendi imkânları, 
barlıkları nisbetinde bu memlekete faydalı 
(olacak şekilde ifa etmiş olduklarından, "ongun 
^ölmüş olanlara Tanrıdan mağfiret, vazife ba
şında olanlara teşekkürlerimi ifade etmek
le sözlerime başlıyorum. 

Bu arkadaşlar 1950 yılma kadar 10 lira 
ücretle çalıştırılmışlar, sosyal haklarından 
mahrum bir şekilde ve emeklilikleri tanınma
mış olmasına rağmen yine hizmetlerine devam 
etmişlerdir. Ancak 1950 yılından sonra bunlara 
kendi ihtiyaçlarını karşılıyacak miktarda üc
ret vermek suretiyle tatmin edilme imkânı 
bulunmuştu. Fakat maalesef emeklilikleri ta
nınmamak suretiyle yine Devletin sosyal im-
kanlarından faydalanma imkânı sağlanama
mıştı. 

Kendilerine tanınan emeklilik tarihi ile 
hizmet süreleri arasında bir ahenk temin edi
lemediği için 25 senesini dolduran bir eğitmen ı 
arkadaşlarımız kısa müddetler içerisinde, 10, 
İ l , 12 veya 15 yılhk sürelerle vs yaş hadleri 
dolayısiyle emeklilik imkânını bulamamışlar I 
ve emekli olmak imkânından mahrum bir du
ruma girmişlerdir. Bu noksanlığı ortadan kal
dırmak için hazırlanan bu kanun tasarısı bi
zim grup olarak görüşümüze göre Türkiye 
(Cumhuriyeti Hükümetinin maarif tarihinde 
Türkiye'ye yapılan en güzel hizmetlerden biri 
olarak anılacaktır. 

Bu bakımdan, eğitmenlere tanınan bu hak
kın komisyonlardan geçtiği şekilde kabulünü 
Yüce Meclisten istirham eder ve bu kanundan 
istifade edecek, hizmetleri geçen eğitmen ar
kadaşlarıma memleketimize yapmış oldukları 
Myük hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi arz 
«der, kendilerine buradan muhabbetlerimizi 
iletiriz. Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun, buyurun. 
HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — 'Saygı 

değer arkadaşlarım, kanun teklifi sahiple
rinden biri olarak bütün grupların yakın ilgi- I 
lerini sezdiğim için, kanunun kabul edilsce- I 
ğinden emin olarak hepinize engin saygıları- I 
mı tekrarlar, teşekkürler şderim, I 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Amasya 

Yavuz Acar 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye... Yok. önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bu suretle tümü üzerindeki müza
kereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabu etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
ivedilikle görüşülmesini tasviplerinize sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı. 

Madde 1. — 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Geçici madde 1. — 326 sayılı Kanımla ay
lıklı kadrolara geçirilen eğitmenler 1 yıl içeri
sinde Emekli Sandığına müracaatta bulun
dukları takdirde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce borçlandıkları 10 yıldan arta ka
lanının da tamamı borçlanmak suretiyle fiilî 
hizmet sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen... Sayın Hilmi işgüzar, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem Baş
kan ve muhterem milletvekilleri; eğitmenlerle 
ilgili kanun tasarısının 1 nci maddesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Hükümet teklifinde bilhassa 326 sayılı Ka
nunla aylıklı kadrolara geçirilen eğitmenler için 
tanınan altı aylık sürenin Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirgesinde bir yıl olarak uzatıl
mış olmasını biz yerinde görüyoruz. Esasında 
1 nci madde 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine sebebolan haksız
lıkların giderilmesini öngörmüştür. Çünkü 326 
sayılı Kanun, 1937 yılında öğretmen noksanlı
ğının giderilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından kurslar açılmak suretiyle yetiştirilen 
ve o tarihten bulgüne kadar daha ziyade öğret-
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men sıkıntısı çekilen ücra yerlerdeki öğrencile
rin yetişmesinde büyük hizmetleri geçen eğit
menlerin, 10 yıllık hizmet sürelerini emeklilik
ten saymış, onun dışında kalan süreleri kaale al
mamıştır. 

Eğitmen olarak yıllarca hizmet gören kişi
lerin geçen hizmetlerinin sadece on yıllarının 
dikkate alınması elbette ki hukuk kurallariyle 
ve sosyal adalette bağdaşmıyacak bir husus 
olduğu için, yıllar sonra da olsa bu haksızlığın 
giderilmesini öngören kanun tasarısını bugün 
buraya getiren arkadaşlarımıza biz de teşekkü
rü bir borç telâkki ediyoruz. 

Bunlar arasında 15 sene, 20 sene hizmet et
miş olan arkadaşlarımız sadece 10 yıllık süre 
kabul edildiği ve 25 - 30 seneyi dolduramadık
ları için yaş haddinden emekliye sevk edilmiş 
ve bunlara toptan ödeme yapılmak suretiyle 
haklan ihlâl edilmiştir. Bu kanun, yurdun üc
ra köşelerinde bulunan çocukların yetişmesinde 
büyük hizmetleri geçen eğitmenleri sosyal gü
venliğe kavuşturmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hemen ifade 
edelim ki, hizmette adalet, adaletli hizmet, Dev
lete güven ve Devletin adaletine inan, hukuk 
Devletinin, bilhassa demokratik sosyal hukuk 
Devletinin kabul ettiği ilkelerin başında gelir. 
Halbuki bugüne kadar Devlet ve Hükümetler 
tarafından bu ilkeler daima zedelenmiş, hizmet
te adalet, adalette hizmet esasları bir yana itil
miş olduğu için sınıflar arasında çok çelişik 
durumlar doğmuştur. Millî eğitim camiası için
de eğitimde görev alan eğitmenlerin bu hizmet
leri âdil olarak kıymetlendirilmemiş ve bu yüz
den bunlar ıstırap çekmişlerdir. 

Bu kanunun 1 nci maddesiyle eğitmenler 
kendi hallerine terk edilmiş olmaktan kurta
rılmakta, geçmiş hizmet yılları emeklilikten sa
yılmak istenmektedir. Bu kanunla eğitmenlerin 
geçmiş hizmet yılları değerlendirilmekte ve do-
layısiyle kendilerine olduğu kadar vârislerine, eş
lerine ve çocuklarına da bir imkân tanınmaktadır. 
Bu ise sosyal güvenlik yönü ile ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bu haksızlığın yıllar sonra bile 
olsa giderilmesini biz memnuniyetle karşılıyor, 
bu maddeye olumlu oy vereceğimizi bu 
vesile ile beyan ediyor ve sizlere de saygılar su
nuyoruz. 

BAŞKAN — O. H. P. Orupu adına Sayın 
Tufan Doğan Avşargil, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA TUFAN DOĞAN 
AVŞARGİL (Kayseri) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; kanunun esası zaten 1 ve 3 ncü 
maddelerde toplanmaktadır. 

1 nci madde 326 sayılı Kanunun geçici 1 nsi 
maddesini değiştirmektedir. Getirdiği hüküm 
şu: 

A) 326 sayılı Kanunla aylıklı kadrolarda 
çalışan eğitmenler bir yıl içerisinde Emekli San
dığına müracaat edecekler. 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce eğitmenlikte geçen hizmetlerinin tamamı 
borçlanarak emekliliğine sayılacak. 

0) Daha önce borçlandığı on yıl, yeni borç
lanmadan düşülecek. 

Tümü üzerinde arz ettiğim gibi, önemli olan, 
eğitmenleri borçlandırma biçimidir. 5434 sayılı 
Kanunu değiştiren 545 sayılı bir Kanun var. Bu 
kanunun 5 nci maddesi emekliliğe sayılmıyan 
süreyi borçlanmak suretiyle emekliliklerine 
saydırmak istiy enler den, istem tarihindeki maa
şı ne ise, borçlanmanın bunun üzerinden yapı
lacağını öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 1939 ve 1969 yılları 
arasındaki ücret tablosunu inceliyerek, borçlan
mayı objektif olarak heyetinize sunmak istiyo
rum: 

1937 yılında göreve başlamış olan eğitmen
ler 1937 ilâ 1940 yılarında, 4 yıl ayda yalnız 
on lira ücret almışlardır. Yılda bu 120 lira ya
par. Sonra üç yıl yalnız 12 lira ücret almışlar
dır. üç yıl yalnız 15 Uira aylık almışlardır, se
kiz yıl 45 lira aylık almışlardır, iki yıl 100 
lira aythk almışlardır, bir yıl layda 110 lira al-
ımış'larldır, iki yıl ayda 220 lira alarak çalışmış
lardır, dokuz yıl da ortalama olarak - ki o za
man fbu dokuz yıl ilerisimde 250 - 400 lira ara-
isınd'a maaş almışlardır - 325 lira maaş almışlar
adır. 

Böylece Devlelfte 32 yıl hizmet etmiş olan 
bir eğitmen Defvltetiben 49 872 lira para almış
tır. Bunun yılık ortalaması 1 558 lira, aylık 
ortalaması 'da 130 lira tutaaktadır. Yani 32 
yıl hizmet letmiş oılan bir eği'timıen 1937 - 1967 
yılları aralsımJda ayda orltalama 130 lira almış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, eğiitmıenltârin 1937 -
1969 yılları arasındaki ücrelt tafblloısunu incele
dik. Şimdi bunu düfşiündüğütaıüz zaman, 32 yıl 
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Devlete hizmet eden inşam, elbette Devlete 
büyük hizmet vermiş olan bir insanidir. Demin 
ara ettiğim gibi ayda 130, yılda 1 558 ve 32 
yılllda 49 bin küsur lira para alıyor. Eğer o 
zaman Devlet bu vatandaşlara emeklilik hak
kı tanışa idi; 1937 - 1967 yılları arasımda orta-
lama olarak aldığı 130 liradan, şimdilik % 8 
emekli keseneği idaJhi kesilse idi, ayda 130 lira 
alan kimseden 10, 40 lira, yılda 124 lira kesile
cekti. 32 yılda 3 839 lira kesilmiş olacaktı. 

Şimdiki durumu düşünelim; geçici 1 nci 
maddesini değiştirmek için uğraştığımız kanun 
1963 yılında kabul edilmişti. Bu kanunla eğit
menler 10 yılHarını borçlanmışlar, yaş haddi 
dolarak emeklilik suretiyle ayrıldıkları za
man Emekli Samıdığından toptan para alıyordu. 
Şimdi (bunların geride 16 yılları vardır. Yani 
1963 e kadar olan yıllarını borçlanıyorlar, 1963 
ten sonra bir kısım borçlanmaları var. Çümkü 
büyük bir kısmı 60 yaş civarındadır, 63 yaşın
dadır, 64 yaşındadır. Bir Hasmına da Millî 
Eğitim müdürlükleri tarafından yaş haddi do-
layısiyle emekliye ayrılacakları keyfiyeti de 
tebliğ edilmiştir. Bu eğitmenlerllm 16 yıllarını 
değerlendirirsek şiöyle bir tablo meydana çıkı
yor : Bugün 12 nci derecenin 1 nci kademesin
den bürfüt 1 225 lira alıyorlar, halkları budur. 
Eğer 12 nci derecenin 1 nci kademesine gel
mişler ise 1 225 lira alıyorlar. Bunlardan yüz
de 8 emeklilik keseneği kesiyoruz. Şimdi, 
Emekli Sandığı Kanununun bir maddesini de
ğiştiren 545 sayılı Kamunun 5 nci maddesi, o 
yıllarını 'emekliliğe saydırmak istiyen kimsele
rin, ıSanldığa müracaat ettikleri takdirde, elle
rine müracaat tarihlerindeki geçen miktar üze
rimden borçlanmalarını öngörmektedir. Yani 
eğitmenler geçmiş yıllarım borçlanmak istedik
leri zaman şimdi ellerine geçen miktar ne ise, 
o miktar üızerindiem borçlanacaklarıdır. Şimdi 
ayda 269 fllira para kesilecek eğitmenlerden. 
Yılda 3 234 lira para kesilecek, 16 yılda 51 (biiu 
küsur lira kesilecektir. 13 ncü dereceden de 
bumu değerlendirdiğimiz zaman, ortalama ola
nak yine eğitmenlerden 16 yıl borçlanmak su
retiyle kesilecek para miktarı 51 bin küsur 
liraldur. 

Devletin bunlara 32 yılda ödediği 49 bin 
küsur lira, ama öbür taraftan kesilecek mik
tar da aşağı - yukarı 51 bin küsur liradır. 
Bunların yaşlan ilerlemiş olduğuna göre, bir

çoklarımın ancak birkaç yıl hizmet etme im
kânları mevcudolduğuna göre, bunlara bu şe
kilde ödemeyi yüklemek onların iktisadi güç
lerini zorlamak olur. 

Şunu kabul etmek lâzım ki, elbet© bu ka
nun eğitmenlerimizi büyük bir imkana kavuş
turmuştur. Hiç olmazsa yıllardan beri özleyip 
de kavuşamadıkları imkâna kavuşturmuştur. 
Emeklilik hakkına kavuşuyorlar. Ama zaten 
bir tasfiye kanunu niteliğindedir, eğitmenle
rin devamı yoktur, 2 400 küsur miktarı var
dır bunların, geriden yetişip eğitmen gelme
mektedir. O halde bu arkadaşlarımızı daha 
fazla borçlandırmak suretiyle iktisadi güçleri
ni zorlamamak içim, bu kanunun çıkmasında 
büyük emeği geçmiş, anlayışla bu müzakereyi 
yapmış sayın komisyon üyelerinden, Bütçe 
Plân Komisyonu Başkanımızdan istirham edi
yorum, sayın mdlletıvekil'leriinden istirham Edi
yorum, bunları hiç olmazsa çalıştıkları hizmet 
yıllan içerisindeki ellerine geçen miktarlar 
üzerinden borçlandınr isek, daha geniş imkân
lar içerisinde eğitmenlere yardim etmiş oluruz. 
Önergem de zaten bu noktayı kapsıyor idi. Bu
nu bilgilerinize sunuyorum, önedgemi kabul 
ederseniz, gerek Maliyemizi, gerek Devletimi
zi bir külfet altına sokmuş olmıyacağız. 

Simidi eğitmemler yüzde 8 aidat verecekler. 
Kurumlar karşılığı olan yüzde 14 ü de bunlar 
0 kanun gereğince ödiyecekler, yüzde 22 mik-
tannda maaşlarından kesinti yapılacak. Bu 
maihzurlan da hiç olmazsa kısmen de olsa telâ
fi etmek bakımımdan, mademki bir kanun çı-
kanyoruz, bir adaletsizliği, haksızlığı telâfi 
etmeye çalışıyoruz; o halde çalıştığı hizmet 
yıllannda ellerinle geçen miktarlar hesabeidil-
mek suretiyle eğitmenlerin borçlandırılmasını 
ve Yüce Meclisin bu konuyu deısıteklemesini 
saygı ile rica ediyorum. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. 

1 nci madde üzerindeki önergelere geçiyo
ruz. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 

1 nci maddesindeki «1 yıl içerisinde» diye ifa
de edilen ibarenin kaîdınlmaismı arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 
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BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gfaüşülmiektoe olan 326 sayılı ıKanunun ge-

çiöi 1 nci 'maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini artz ive tekif ©derim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

«Ancak borçlanma, eğitmenlerin fiilî hizm/et 
yıllarında hak ötitikleri kanuni 'ücretler ürerin
den helsabedMr.» 

BAŞKAN — 1 nci önergeyi tekrar okutuyo
rum : 

(Kayseri Milletvekili Mehımtet Yüceler'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Sayın komisyon önergeye katı
lıyorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yüce Meclisin 
takdirine (bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorlar. 
Buyurun iSayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Muhte-

ram arkadaşlar, huzurumuzu fazla işgal etmıi-
yeceğiım. 

Buradaki «1 yıl içerisinde» ibaresi bütün 
eğitmenleri 1 yıl içerisinde müracaata zorlu
yor. Fakat ıbu eğitmenlerin hemen hemen yüz-
Ide 100 ü köylerde yaşamaktadır; yaşları da 
bir hayli ilerlemiştir, belki hasta olanları da 
vardır. Bu bakumdan bu kamunun çıkışından 
haberi olmayabilir veyahult da 1 yıl içinde bu 
müracaatı yapmamış olabilir. Bu mahzuru or
tadan kaldırmak, Meclisi ikinci bir defa daha 
meşgul etmemek için bu ibarenin kalkmasını 
teklif ettim. Uygun olacağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu

yorum. Kaibul edenler... Etoıiyenlter... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-

gü'in önergesi tekrar okundu.). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka

tılıyor musunuz? 
P L Â N K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ M U S T A 

F A KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kamil edÜmemüş-
tir. 

1 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Eğitmenlerin meslekte geçen 
hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine efelenme-

I 

sinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddtesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerine söz isıti-
yen sayın üye Yok. 2 nci maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul tedümiiştir. 

Madde 3. — 5.. 9 . 1963 gün ve 326 sayılı 
Kanunun yayımını taM'beden aybaşı olan 
1 . 10 . 1Ö63 tarihinden bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih arasında yaş haddi, âdi malûl, 
vazife malulü olarak ayrılmış olanlarla, vefat 
ladenlerin, dul ve yetimleri tarafından bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
yazı ile T. C. Emekli Sandığına müracaat eden
lerin, 1 . 10 . 1963 tarihinden önce eğitmenlik
te geçen sürelerinin tamamı, 057 sayılı Kanuna 
ek 1327 jsayılı Kanuna göre girebilecekleri de
rece ve (bademe tutarları esas alınmak suretiyle 
5434 sayılı Kanun esasları dairesinde borçlandı-
niaırıak fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Bunlara, borçlanma isteklerini takilbeden ay
başından itibaren, fülî hizmet süreleri topla
mı, borçlandınilmaay esas alınan derece ve kade
me tutanları üzerinden aylık bağlanır. Emek
lilik ikramiyesi verilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan ödeme
lerle borçlandırıldiikları paralar, bağlanan ay
lıklarından % 30 oranında tahsil olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz &-
tiyen?.. 
NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa

yın Başkan, «1 yıl» tâbiri bu maddede de var. 
Bunu 1 nci miaddede kaldırdık, burada da dü
zeltmek gerekiyor. Gerekirse bir önerge vere
lim. 

BAŞKAN — Bir dakijka efendim. 
3 ncü madde üzerinde söz istiyen sıaym üye 

var mı? Yok. 
Sayın Komisyon, Nuri Çelik Yazıcıoğiu'nun 

işaret buyurduğu şekilde [kabul ediyor musunuz? 
P L Â N K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ MUSTA

F A KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Hayır, böyle bir önerge yok 
da. 1 nci maddemin kabul şeklini naaarta alarak, 
komisyon dLatnak böyle bir değişiklik talebinde 
bulunur musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu daha ziyade dul ve yetimlere ait bir 
bükümdür, onunla ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Yani bulunmasında biır mah
zur görmüyorsunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu konuda bir 
önerge yok, ianoak başka önergeler var, onları 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmıejkte olan kanunun 3 ncü maddesi

nin 2 nci fıkrasının son cümlesi olan «Emek
lilik ikramiyeisi verilmez» tâbirinin metinden 
çıkanlmıasını öneririm.» 

Yusuf Ziya Yağcı 
Ankara 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 3 ncü maddesi

nin 1 nci fıkrasının 10 ncu satırındaki, (tama
mı) kelimesinden itibaren, aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü öneririm. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

«Geçmiş başarılı yıllıarı nazarı itibara talına-
rak bir defaya mahsus olmak ve baremin 14 
ncü derecesinden başlamak üzere, 5 yılda bir 
üzerinden terfi ettirilirler. 

Kendilerine geçmiş yılların terfi farkları 
verilmez. Bundan sonraki terfileri 657 sayılı 
Kanun ve buna ek 1327 sayılı Kanuna göre ya
pılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 1 nci öner
gede bahsi geçen «Emeklilik ikramiyesi veril
mez» tâbirinin metinden çıkarılması teklifine 
katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmiyoiruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yusuf Ziya 
Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Anlkana) — Değer
li (arkadaşlarım, ne kadar önemli bir kanun 
üzerinde görüştüğümüzü, benden evvel kanu

nun tümü üzerinde ısöz alıp görüşlerimi bildiren 
(arkadaşlarımız, bu meyanda grup sözcümüz 
ifade buyurdular. 

3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının son cüm
lesi üzerinde verdiğim değişiklik önergesinin 
nedenlerini iznimizle, kıısıaoa izah edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Çok kısia süreler içerisinde, laynı eğitmen 

ailesine mensup kişiler arasında (adaletsiz ve 
eşitşiızlMeîrıe sebebiyet verecek bir hükmün 
kaldırılmasın! temin etmek için bu önergeyi 
vermiş bulunuyorum. 

'Durum şudur : 
Halen hayatta olan bir eğitmen, bu kanuna 

göre intibakı yapılacak, intibakı yapıldıktan 
sonra da borçlandırılacak ve bu eğitmen yaş 
haddi, malûllük veya başka bir sebeple bir sü
re sonra emekliye sevk edilecek, emekliye sevk 
edildiği zaman bu eğitmene Emeklilik Kanunu 
hükümleri dairesinde bir ikramiye verilecektir. 
Bugünkü Personel Kanunu, Emeklilik Kanunu 
ve tüm mevzuat bunu icabettiriyor; bundan 
başka türlü hareket etmek mümkün değil. Ko
misyon, «önergeye iştirak etmiyoruz» derken bi
raz bu hususları düşünmeli idi. Şimdi 3 ncü 
maddede tedvir edilen husus; bir süre evvel 
muhtelif sebeplerle meslekten ayrılmış kişilerin 
dul ve yetimleriyle ilgili veya malûl olanlarla, 
emekli olanlarla ilgili bir hükümdür. Şimdi ay
nı durumda olan ve bu kanunun meriyetinden 
bir süre evvel bu sebeplerle emekli olmuş veya 
ayrılmış bir kimseye emeklilik vermiyeceksi-
niz, ama 3 gün sonra emekli olan bir kimseye 
ikramiye vereceksiniz.. Arkadaşlarım, bu ada
letsizliği, bu eşitsizliği kaldırmak mecburiyetin
desiniz. Diyebilir misiniz ki; bu kanunun meri
yetinden sonra emekli olan kimseye de emekli 
aylığı verilmez. O zaman bu kanunla beraber 
ben de varım, adaletsiz, yersiz olmakla beraber 
buna ben de varım, ama kanunun meriyetinden 
itibaren 3 gün sonra emekli olacak bir eğitmen 
ikramiyesini alacak 3 gün evvel bu duruma uğ
ramış olan bir eğitmen emekli ikramiyesinden 
mahrum olacak.. Bu hiçbir zaman, hiçbir şekil
de hak, adalet, nesafet kaideleriyle bağdaşmadı
ğı gibi, kanunun genellik prensiplerini de ta
mamen ortadan kaldıran bir hüküm niteliğini 
taşımaktadır. 
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Değerli arkadaşlarımı, 
Kaldı ki, bu 3 ncü maddenin bir de son fık

rası var. Bu son fıkrasını okuyacak olursak 
burada, «•Bunlara evvelce ödenmiş olan toptan 
ödemelerle, borçlandırıldıkları paralar, bağla-
inan aylıklarından % 30 nisbetinde tahsil olu
nur...» Denmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grup sözcüsü 
olan sayın arkadaşım Avşargil, bir eğitmenin 
32 yıllık hizmeti süresinde Devletten ne kadar 
para aldığını ve ne kadar para borçlanacağını 
izah etti. Şimdi vereceğimiz emekli aylığımın 
% 30 nisbetini de, halen emekli olmuş ve bu 
cümleye göre ikramiye vermiyeceğiniz emekli
den, malûlden veya âdi malûl veya vazife ma
lûlü olarak ayrılmış olan eğitmenden kesecek
siniz ; ondan sonra bu eğitmene bu kanunla ne 
vermiş olacağız? Bunu ben cidden merak ediyo
rum. Onun için, Komisyonun bir defa daha bu 
durumu tezekkür etmesini, fbu önergeme iltifat 
buyurmasını, Komisyonun iltifat etmemesi ha
linde de, izah ettiğim şu haklı sebepler karşı
sında, saten sayılan çok az olan, Hazineye hiç
bir surette yük teşkil etmiyeceğine kaani bu
lunduğum eğitmenlere haksızlık edilmemesi için 
•önergemin kabul edilmesini saygı ile arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yılmaz, 
buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ t(Ahkara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuzu tekrar işgal 'ettiğim için özür 
dilerim, fakat ISayın 'Yusuf Ziya Yağcı arkada
şımız maddeyi tamamen tersine izah ettiler. 

Eğer dikkatle (okunursa Ibu 'madde sarihtir. 
Diyor ki: «5 . 9 . 1963 jgün ve Z2Q sayılı Ka
nunun yayımını takibeden aybaşı 'olan 1.10.1963 
tarihinden Ibu kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında; yaş haddi, (yani 05 yaşına 'gelmiş 
emekli olmuş, 'Emekli Sandığı ile de irtibatını 
kesmiş) ıâdi malûl, i (malûl olmuş ayrılmış, Emek
li .(Sandığı ile irtibatını kesmiş) veya vazife ma
lûlü olarak ayrılmış olanlarla vefat edenlerin...» 

Yani Emekli Sandığı ile irtibatını kesmiş, 
yani toptan Ödeme almış, her türlü muamele
sini görmüş.. Biz Ibunlara da inak tanıyoruz. Bun
lara tekrar Ibir ikramiye vermek gibi abes bir 
şey olamaz muhterem arkadaşlarım. Yalnız Ibun

lara maaş ınisbetlermi artırmak 'için »bir imkân 
veriliyor. Maaşları artsın, eğer toptan bir öde
me icabediyorsa, yani (borçlanması icabediyorsa 
alacakları aylıkların % 80 u nisbetinde kesil
sin... ıSon fıkranın kastetdiği hüküm de ibudur. 
Malûmuâliniz, bunlar Ifakir fukara arkadaşla
rımızdır; varlıklı insanlarımız değildir, ibirden 
bire cebinden para çıkmaz. Ödiyemiyecekleri 
için, «Borçlanma» diye son fıkra getirilmiş ve 
alacakları maaştan % 30 iniislbetinde kesilsin, 
maaşlarını almakta devam etsinler maksadı ile 
konmuştur. Madde tamamen yerindedir, kabulü
nü istirham ederim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Aslın
da % 8 den fazlasını alamazsınız. Mustafa Bey. 
O bile fazladır. 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, önergenizin, Komis

yonca kaJbul edilmemesi üzerine söz (hakkımız 
doğmuştu, (kullandınız. 'Cevap fda verildi, me
sele bitti. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efen
dim, benim yanlış anladığım iddia edildi. Hal
buki, (Komisyon (Sözcüsünün söyledikleri benim 
söylediklerimi teyideder mahiyettedir. 

BAŞKAN — ISayın Yağcı, takdir edersimiz 
ki, (bunun sonu gelmez. Tekrar izah edilecek, 
tekrar itiraz edilecek... ISonu gelmez. 

3 ncü maddenin 2 mci (fıkrasının som cüm
lesi olan, «Emeklilik ikramiyesi verilmez.» şek
lindeki cümlenin metinden çıkarılmasını fflhtiva 
eden Sayın Yağcı'nm (önergesini tasviplerinize 
sunuyorum. (Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, lokutlyorum : 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Grörüşülmekte 'olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesindeki, «1 yıl içinde» ibaresinin madde-
ıden çıkarılmasını arz 've teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

BAŞKAN — ISayın (Komisyon (bu (hususta 
zaruret olmadığı kanaatindedir. Katılmıyorlar. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... (Etmiyemler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Yağcı'nm Ibiraz evvel okutmuş 'oldu
ğum diğer önergesini tekrar okutuyorum : 

(Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nm 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — ıSaym Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — 'Komisyon 'önergeye katılmı

yor. 
Buyurun Sayın Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Benim 

bu teklifim, dikkat buyurulursa, 3 ncü madde 
olarak getirilen Hükümet teklifinin aynıdır, 
eğitmenlerin lehine (bir tekliftir. 'Bu bakımdan 
Yüce Heyetin iltifat buyuracağını tahmin ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yağcı teklifi
nin Hükümet teklifinin iaynı olduğunu, sarahat 
getirdiğini ifade etmektedirler. Komisyon öner
geye katılmıyor. Önergeyi tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

3 ncü maddeyi teklif edilen şekliyle tasvip
lerinize arız ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 326 sayılı Kanun yürürlüğe gir
dikten sonra mesleke dönmiyen veya dönemiyen 
eğitmenlerin müracaatları dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 4 ncü madde üze
rinde tâdil 'önergeleri de yok. 4 ncü maddeyi 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — İBu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe igirer. 

BAŞKAN — '5 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 5 nci maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — ıBu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle maddeler üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. 

Tümü üzerinde son söz ıSaym Nuri Çelik 
Yasıcıoğlu'nundur. 

Buyurun. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri konuşma
mı çok kısa olarak arz edeceğim. 
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Görüşmüş olduğumuz tasarı, geçmiş 34 yıl 
içinde Türk eğitimine çok az maaşla, güç koşul
lar içinde hizmet etmiş ve etmekte olan eğitmen
lerin geciktirilmiş haklarının verilmesini ön
görmektedir. 

Yüzyılların birikimi olan karanlıktan ulu
su kurtarma çabaları içinde büyük Atatürk, her 
yönde olduğu gibi eğitim alanında da kadro 
sıkıntısı çekmişti. Çağdaş uluslar düzeyine ulaş
manın yolu eğitimle başlardı. Onbinlerce köy
de aydınlık bekliyen milyonlarca yurttaşa ye
tecek oranda öğretmen yetiştirme olanağı yok
tu Devletin. Çözüm yolu, eğitmenlik sistemi ile 
bulundu. En az ilkokul mezunu, askerlik hiz
metlerini çavuş olarak yapmış köy gençleri 6 
aylık bir kurstan sonra ilkokulun ilk üç sınıf 
eğitimini verecek ve köylüye tarım, sağlık ala
nında çağdaş bilgileri götürecekti. Bu amaçla 
1 1 . 6 . 1937 de 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Ya
sası çıkarıldı. 

Arkada bıraktığımız 34 yıl içinde en kutsal 
görevi büyük bir alçak gönüllülükle, tok gözlü
lükle yapan bu değerli eğitim erleri için 
5 . 9 . 1963 tarih ve 226 sayılı Yasa çıkarılarak 
emekli olma olanağı sağlanmak istenmiş, ama 
dar bir kapsamı olan 326 sayılı Yasa haksızlığı 
ortadan kaldıramamıştı. Eğitmenlere yalnız 10 
hizmet yılı borçlanma hakkı verilmiştir. Yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihte geçmiş hizmetlerinin 
16 yılı hesaba katılmıyordu. Onlar buna da kat
lanırlardı, ama borçlandıkları yıllarla birlikte 
tüm hizmet yılları 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli iSandığı Kanununun gerektirdiği 
«en az hizmet yılı» ölçüsüne ulaşmadan, aynı ya
sanın koyduğu hizmet yaşı doluyordu. Eğit
menler bu nedenlerle emekli olamıyorlar, uzun 
yılların emekleri karşılığı bu imiş gibi, elleri
ne bir - iki bin lira verilerek toptan ödeme ya
pılıyordu. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu tasarıyı kabul etmekle, belirtmeye çalış

tığım bir büyük haksızlığı ortadan kaldırmış 
oluyoruz. Tasarı ile eğitmenlerin eğitim alanın
da geçmiş tüm hizmetleri borçlandırılarak 
emeklilik sürelerine eklenmiş oluyor. Çok geç 
de olsa, eğitmenlere verilecek bu olanak Devlet 
bütçesine yük getirmiyecektir. Baremin en aşa
ğı derecelerinden maaş almakta olan diğerkâm 
eğitmenlerden, bugün sayıları 2 000 civarını 
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bulmıyan yaşıyanlarİa ölenlerin dul ve yetimle
ri umutla bu tasarının yasalaşmasını beklemek
tedirler. Bu, eğitmenlere bir lütuf değildir, çok 
gecikmiş bir görevin Yüce Meclis tarafından 
yerine getirilmesidir. 

Bu konuda yasa öneren sayın milletvekilleri 
ve senatörlere, komisyonlarda emeği geçen sa
yın arkadaşlarımıza, konuya anlayış gösteren 
'Hükümete, tasarının görüşülmesinde bulunan 
değerli arkadaşlarıma teşekkür eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka konuş
mak istiyen sayın üye?... Yok. Bu suretle ka
nunun tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısı ile, Konya Milletvekili ihsan 
Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Milletveki
li Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, istanbul 
Milletvekili Hüseyin Dolu'nun, Cumhuriyet Se
natosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 ar
kadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in aynı mahiyetteki kanun teklifle
rinin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle teklifler Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. 

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

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan, (sıra sayısı 

376) «özel yüksek okullar öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısı» 
nm öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

(1) 376 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — önerge üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. önergeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının raporu 3 . 7 . 1971 tari
hinde sayın üyelere dağıtılmıştır. Raporun 
okunmasını arzu edenleri tesbit etmek mecburi
yetindeyim. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmelere geçi
yoruz. Tümü üzerinde grupları adına M. G. P. 
Grupu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, C. H. 
P. Grupu adına Sayın Mehmet Arslantürk söz 
almışlardır. Ayrıca tümü üzerinde kişisel görüş
lerini ifade etmek üzere Sayın Salih Aygün, Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Kemal Demi-
rer, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Suna Tu-
ral, Sayın Hilmi işgüzar, Sayın Ali Rıza Uzu-
ner, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Turhan öz-
güner söz almışlardır... 

D. P. Grupu adına Sayın Necati Kalaycıoğ-
lu, A. P. Grupu adına Sayın Halil İbrahim Cop 
konuşacaklardır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
özel okullar kanun tasarısının biran önce 

kanunlaşması için grupların 20 şer, şahıslar adı
na konuşmaların 10 ar dakika ile sınırlandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

(BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen var 
mı?.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayım Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
özel okullarla ilgili bu kanunun müzakeresi, 

Türkiye eğitim tarihinde, bizim görüş ve anla
yışımıza göre bir dönüm noktasıdır. Bu anlayış 
içerisinde, bu kanunun, millî menfaatlere uygun 
eğitim ve öğretim sahasında gerekli hizmeti te
mim edecek şekilde çıkması için aynı zamanda 
artan öğrenci kapasitesinin ne şekilde kullanı
lacağının, ne şekilde bu müesseselere devam 
edeceğinin, kurulacak resmî yüksek okulların 
hangi şartlar içerisinde kurulmasınım millî men-
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faatlere daJha uygun olduğunun tesbiti bakımın
dan enine boyuna burada tartışılması gerekir 
kanaatindeyiz. Bu bakımdan, bu kadar önemli 
bu kadar millî menfaatlerle ilgili bir kanunun 
görüşülmesinde grup sözcülerinin 20 şer dakika 
kişisel görüşlerin açıklanmasının .10 ar dakika 
ile kısıtlanmasını uygun bulmuyoruz. 

Kaldı ki, 9 Temmuz 1971 gününde özel okul
larla ilgili kanun mer'iyetten kalktığına göre; 
yani Anayasa Mahkemesinin iptal kararı yürür
lüğe girdiğine göre, bunun üç gün önce veya beş 
gün sonra çıkmasında bir fayda da yok zanne
diyorum. Birkaç gün tehir, bu kanunda bir boş
luk yaratmıyacaktır. Bu bakımdan, önerge sahi
bi arkadaşımızın bu müddeti grup sözcüleri için 
yarımşar saata, şahıslan adına konuşan arka
daşlar için 15 er dakikaya çıkarmasını, buna 
muvfakat etmediği takdirde önergenin reddini 
istirham ©der, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yapılacak konuşmaların kısıt
lanmasına dair önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'Tümü üzerinde görüşmek üzere Millî Güven 
Partisi iGrupu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğ-
lu, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM-
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlanm; 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimleri
ne devam edebilmelerini sağlamak ve hukuk 
prensiplerinden birisi olan kazanılmış hakları 
muhafaza gayesi ile ISayın Hükümet tarafından 
hazırlanan kanun tasarısı üzerinde Millî Güven 
Partisinin görüşlerini arz etmek için yüce hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

!Bu vesile ile geniş bir kütleyi ilgilendirmek
le beraber, eğitim reformunun başlangıç döne
minde olunması nedeni ile bâzı temel görüşleri
mize de işaret etmek fırsatını bulduğumuz için 
ayrıca memnuniyetimizi belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 12 Mart 1971 Muhtı
rası öncesi ve sonrası itibariyle yaşadığımız or
tamı göz 'önüne alarak küçücük hir anımı da bu
rada arz etmeden geçemedim. 

12 Mart Muhtırasından evvel üniversite ve 
yükselk okullarda yuvalanıp organize ©dilen 
ve sonrailıarı dışa taşan anarşik ve ideolojik ey-
leşimler hafızailıarımızı Büyük Atatürk dev-

I rimiîie göıtûrmektedıiır. 1933 senesi Cumhuriye
timizin 10 ncu yıl dönümü idi. O zaman bütün 

I ilkokullarda plâkflarlla öğretilen Cumhuriyetin 
10 ncu yıl marşını ısöyleıjken, bir çoğumu
zun ayağında ayakkabı, sırtında ceketi yoktu; 
ıama «Türk'üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç 
siperi» diye marşı körpe ağızlarla haykırdığı
mız zaman, Türk olmanın, milliyetçi olmanın 
verdiği gurur ve huzuru, bu yaşa geldik, he
nüz hiçbir şeyde bulmıajk imkanına kavuşama
dık. 

Ortaokul, lilse ve üniversite öğrenimimizi 
îkiııci Dünya Slavaşı içimde günde 300 - 500 
gramlık mağşuş ekmek İle binbiir mahrumiyet 
içerisinde geçirerek ikmal ettik. Bütün bu 
yokluklara ve sıkıntılara katlanışımız şuursuz 
bir kabul değil; ataların mirası olan vatan. 
parçasından bir şeyler vermemek, Atatürk'ün 
emaneti olan Cumhuriyetten bir kıymık dahi 
kopmamasına yardımcı olmak billnçlği ve id
rakinden ibaretti. 

O günden hugüne değin öğrenimin çeşit
li kademelerinde İkeyf iyet ve kemiyet bakımın
dan inkâr kabul etmez aşamalar kaydettiği
miz bir vakıadır. Bizim katlandığımız mahru
miyetlere bizden sonra gelenlerin katlanmama
ları için, millet olarak elde olan bütün imkân
ları sarf ettik. Elbette bu arada yapamadığı
mız şeyler olduğu gtiibi, ideal noktaya da ula
şamadık. 

Yüce MeclıMerin en iyi niyetlerle çıkardı
ğı kanunfliar, kötü uygulayıcının, çirkin poli
tikacının elinde maalesef dejenere oldu. Bun
lardan bir tanesi de hiç şüphesiz 625 (sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanunu oldu. Üniversite 
ve yüksek o|kuIlarımızın 'araç, gereç, bina ve 
personel yeterteizliği belli iken, bir müdür ve ' 
bir mühür dibe açtığımız liselerin mezun ettiği 
çocuklarımızı, her yönü ile yeterli lise me
zunları ile aynı sıralara oturtup, aynı sorular
la merkezi sistem sınavlarına soktuk. Anadolu ' 
çocukları sonuç itibariyüıe sokaklarda döküldü, 
kaldı. 

1965, 1966 ders yılı döneminde 240 lise var
ken, 1968, 1969 ders yılında 147 lise daha aça
rak artış oranı % 61 iken, 'aynı (senelerde 
5 994 öğretmene mukabil, 7 940 öğretmen ile 
artış onanını % 50 civarında bıraktık. Bunla, 
yardımcı öğretmenlerin dâhil olup olmadığını 

| bilmiyoruz. ; 
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Bu halle, liseyi bitiren çocuklarımızın Dev- I 
İst. sektöründe iş bulianuamiası, her türlü teknik 
bilgi ve sanattan yoksun olmaları nedeni ile 
- Kim ne dersle desin - özel okulların iddiaları
nın laksıine ekseriyeti fakir aile çocukları, isıfce-{ 

meşe de, ayllalk olmamak, biran ıewel hayata 
atılıp ekmek sahibi olmak gayesi ile doluştu
lar. Hele gece öğrenimleri gündüz çjalışmak 
zorunluluğunda olanlar için âdeta bir cankurta
ran isimidi oldu. 

Bu defa, özel okulların bir kısmı, kuruluş 
gayelerinden uzaklaşjaralk kar etmeyi (amaç edin
diklerinden haklı hücumlarla mâruz kalırken, 
mezun olanlar da, şahısları için ısanki bir suç
muş gibi ıayn vıe farklı muamele görmenin 
ezikliği içinde bırakıldılar. Görüşülmekte olan 
kanunun 8 nci maddesi ile bu ısıakat durum gi
derilmiş olacaktır. 

Neticeleri iyi hesabedilmemiş iadımların so
nucu, böylece müessese ve fertleri huzursuz I 
kıldı. Ne var ki, Anayasa Mahkemesi 12.1.1971 I 
tarih ve 31/3 «sayılı iptal hükmü ile bu proble
min de kökünden halline imkân vermiş oldu. 

Anayasamızın 21 nci maddesinde, özel okul
ların 'bağlı oldukları esasların, Devlet okulları \| 
Sile lerişilmek Jjstenen düzeye uygun olarak yasa 
ile düzenlenmesi ilkesini benimsemiş, 1968 -1972 
senelerini kapsayan İkinci Beş Yıllık tora Plâ
nında, 1̂ 39 yıllnda özel yü|ksek okulların de- I 
netimi için etkin bir sistemlin kurulmajsmın I 
taniamlainmıasını, her yıl bir yüksek okul ayrı I 
bir incelemeye konu edilerek eksiksizlerin ve 
kanuna laylanlıkların hızla giderilmleısünin sağ- I 
lanması öngörülmeline rağmen, açıkça itiraf I 
zorunluluğundayız ki, Millî Eğitim Baföanlı- I 
ğının bu görevi llâyıkiylıe yerine getirememesi, I 
bu okullarla karşı olan allerji ve aaıtipaitinin I 
diğer bir yönden ısebeto elnııuştur. I 

Bu defa, Anayasa Mahkemesinin iptal jka- I 
(narından sonra olayın çözüm şekli üzeninde bu I 
kanun ile ilgili kuruluşlar; öğrenciler ve veli- I 
leri aylarca huzursuzluk içinde bıraktılar. Mil- I 
let olanak, Hükümet olarak 50 bine yakın öğ- I 
renci kütlesinin geçmiş senelerini, kazandığı I 
haklannı heder ederek sokajk ortasında bırak- I 
mlak elbetteki düşünülemezdi. Bir yandan da I 
Devletin teminatı altında olan kanuna istinıa- I 
den kurulmuş müesseseleri de hukuka Isıaygı ile I 
bağdaştırmıyaclak şekilde ihmıal edemezdik. İş- I 
te, bu kanunun bu müspet anlayış içinde hazır- | 
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bandığını gömmekteyiz. Mevcut şartlar ve im
kânlar karşısında bundan daha pratik ve iyi
sini Yüce Meclislerin huzuruna getliırmek müm
kün değildi. 

Bu okulların bağlanacağı akademilerıin ;an-
layışmı şükranla anarken, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının, akademilerin kendilerine bağlana
cak olan okulöairla birer üniversite hüviyeti 
kazanacakları yolundaki vıaaJdleri memleketlin 
şiddetle muhtaçolduğu üniversite iadedini ço
ğaltırken, maruzatımın başında ifade ettiğim 
lise mezunlarının sokaklarda kalmıamlasmı te
min gibi müspet bir yola gMilmesini sağlanma
sı bakımından da olumlu bir davranıştır. 

Bu sebeplerle fikrin gerçekleşmesinde en sa
mimî hislerle Bakanlık mensuplarının ve aka
demilerinin başarıları için duacıyız. 

Tasarı, Millî Eğitim Komisyonunda . görevli 
arkadaşlarımızca, ilgili tarafların hukukuna 
riayet gayreti içinde müzakere edilmiş, prensip
te ve uygulamadaki muhtemel güçlükler ve zor
lukların önlenmesi için gerekli çaba esirgenme
miştir. Kendilerine bu yönden müteşekkir ol
makla beraber, tasarının maddeleri ile ilgili bâ
zı noktalarda, mutabık olmadığımızı ifade et
mek isterim. 

Örneğin, tasarının 12 nci maddesinin son 
fıkrasında, «Taksitlerini zamanında ödemiyen-
lere iki ay zarfında ödeme lüzumu tebliğ edi
lir, buna rağmen tediyede bulunmıyanlarm okul 
ile ilişkilerinin kesilmesi, okul idaresince karar-
laştırılabilir,» denilmiştir. 

Bu madde, okul idarelerine bir takdir hak
kı tanımaktadır. Bunun ileride suiistimal edil
mesini önlemek bakımından, takdir hakkını or
tadan kaldırarak, taksitlerini ödemiyenlerin sı
nava alınmıyacağı yolundaki bir prensip vâ-
zrnı hem hakkaniyete uygun ve hem de halen 
üniversitelerdeki mevcut uygulamaya paralel 
bir sistem getirilmesi bakımından doğru gör
mekteyiz. 

Yine bu maddenin son fıkrasındaki, üstün 
başarı gösteren muhtaç öğrencilere tanınan pa
rasız okuma imkânı doğrudur. Ancak, kapatı
lacak özel yüksek okulların bu yönde hak tanı
dığı öğrencilerin kazanılmış haklarını da mu
hafaza etmenin hukuk ilkelerinden olduğunu 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maddelere geçildiği zaman mahzurlarını iza-
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ha gayret edeceğim bâzı maddeler hariç, tasarı
nın tümüne olumlu oy vereceğimizi arz ederim. 

Yalnız, hu kanunun ileride daha salim yürü
mesi ve yasaması şartının; akademilerin birer 
üniversite, bunlara bağlanacak yüksek özel 
okulların da fakülte haline getirilmesine bağlı 
olacağını tekrar ve altını çizerek ifade etmek is
terim. 

Yüce Heyetinizin tasviplerine mazhar olarak 
kanunlaşacağını umduğumuz bu kanunun tüm 
Atatürkçü, milletçi, vatan bütünlüğüne saygılı, 
Atatürk'ün tevdi ettiği emaneti muhafazaya 
kararlı gençlerimize ve aziz milletimize hayır
lı sonuçlar vermesini diler, saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Mehmet Aslantürk, buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET AS
LANTÜRK (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Hükümetimizce huzurunuza getirilmiş bulu
nan «Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenim
lerine devam edebilmeleri için alacakları resmî 
yüksek okullar hakkında» ki kanun tasarısı 
üzerinde C. H. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
açıklamak için söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Birkaç yıl önce bir mühendis, izmir Ege 

özel Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulu
nun inşaat mühendisliği bölümünü bitiren 8 öğ
renciye inşaat mühendisliği diploması verilmesi 
yolundaki işlemin iptali istemiyle Danıştayda 
dâva açmıştı. Dâvaya bakan Danıştay Dâva 
Daireleri Kurulu, dâvada ileri sürülen Anaya
saya aykırılık iddiasını ciddî görerek, 14.3.1969 
günlü karariyle Anayasa Mahkemesinden, 
8 . 6 . 1965 gün ve 625 sayılı özel öğretim Ku
rumları Kanununun 1 nci ve 13 ncü maddeleri
nin Anayasa açısından incelenmesini istemişti. 
Konuyu inceliyen Anayasa Mahkemesi de, özel 
yüksek okulların üniversite doğrultusunda gö
rev yaptığı, üniversitelerin verdikleri diploma
ların sağladığı hak ve yetkilere denk diploma
lar verdiği, genel Devlet istihdamı bakımından 
üniversitelere denk haklar kazandırdığı, Ana
yasanın 120 nci maddesine dayanan özerklik 
ilkesi içinde öğrenim yapmadığı, ve bir kamu 
hizmeti olan yüksek öğrenimin kar amacı gü

den kurumlarca yürütülmesinin Anayasanın 
50 nci maddesine aykırı düştüğü mucip sebep
lerine dayanarak, 12 . 1 . 1971 gün ve 971/3 sa
yılı karan ile 625 sayılı Özel öğretim Kurumla
rı Kanununun özel yüksek okulların varlığı ile 
ilgili 1 nci ve 13 ncü maddelerini; 8 nci mad
desinin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkralarını ve 48 
nci maddesinin yüksek öğrenim veren özel yük
sek okullara ilişkin hükmünü iptal etmiş idi. 
Sözü geçen iptal kararı gereğince özel yüksek 
okulların hukukî varlıkları, yani 9 Temmuz 
1971 gününden itibaren de sona ermiş buluna
caktır. 

Değerli üyeler, 
işte huzurunuza getirilmiş bulunan kanun 

tasansiyle Hükümet, 9 Temmuz 1971 gününden 
itibaren hukukî varlıklan sona erecek olan özel 
yüksek okullar öğrencilerinin öğrenimlerine de
vam edebilmeleri sorununa, programında belirt
tiği üzere, Anayasa Mahkemesi karannın ışığı 
altında, öğrenci haklannı zedelemiyecek bi
çimde, hattâ fazlasiyle koruyan bir çözüm ge
tirmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Kanun tasansı nedeniyle Anayasa Mahke

mesinin, özel yüksek okulların varlığının Ana
yasamıza aykmlığı hakkındaki karan üzerin
de durmayı faydasız, lüzumsuz ve hattâ imkân
sız görüyoruz. Çünkü, Hükümetimizin yüksek 
Meclise sunduğu ve yüksek kurulunuzca büyük 
bir çoğunlukla kabul ve tasvip gören progra
mının 8 nci sayfasında, «özel yüksek okullar 
sorunu Anayasa Mahkemesi kararının ışığı altın
da çözümlenecektir» denilmektedir. Hükümeti
miz, görüşmekte olduğumuz kanun tasansı ile, 
programına sadık kalarak, benimsediği Anaya
sa Mahkemesi karan doğrultusunda özel yük
sek okullar sorununa çözüm getirmiştir. Hükü
met, sözü geçen Anayasa Mahkemesi kararını 
benimsememiş bulunsaydı, tabiatiyle ne prog
ramına «özel yüksek okullar sorunu Anayasa 
Mahkemesi karan ışığı altında çözümlenecek
tir» der ve ne de huzurunuza bu kanun tasan
siyle gelirdi. Bu nedenlerle Anayasa Mahkeme
sinin özel yüksek okullann kapatılmasını öngö
ren karan üzerinde tartışma açmanın, bizce, hiç
bir anlamı yoktur. 

öte yandan, 625 sayılı Kanunun özel yüksek 
okullann varlıklan ile ilgili maddelerinin, Ana 
yasanın 149 ncu maddesine dayanarak, üniver-
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sitelerimiz; «kendi varlık ve görevlerini ilgilen
diren bir alan» olduğu üzerinde dursalardı ve 
tamamında Anayasa (Mahkemesinde dâva hakla
rını kullanmış olsalardı, kanunun özel yüksek 
okulların varlıkları ile ilgili maddeleri daha o 
zaman iptal edilmiş olacaktı ve bugün, millet
çe, kronik hale gelmiş bir sosyal problemle kar
şı karşıya gelmemiş bulunacaktık. 

ıSaym üyeler, 
Görüşmekte bulunduğumuz kanun tasarısı

nın muhtevasını 5 maddede özetlemek müm
kündür : 

1. 1071 - 1072 öğretim yılında özel yüksek 
okullara (öğrenci alınmıyacaktır. 

2. İBütün özel yüksek okullar yaptığı eğiti
me göre, üniversite veya akademilere bağlana
caktır. 

3. öğretim, gerektiğinde, ders araç ve ge
reçleri de dâhil, sahihlerinden rıza yönüyle, 
mümkün olmadığı takdirde geçici kullanma için 
idari irtifak kurma veya kamulaştırma yolların
dan biri ile kiralanacak veya satmalmacak özel 
yüksek okul binalarında yapılacaktır. 

4. İHalen özel yüksek okularda okumakta 
bulunan öğrenciler yıllık ücretlerini 4 eşit tak
sitte ödemeye devam edecekler; ancak bu ücret 
döner sermaye düzeni içinde yürütülmek sure
tiyle Devletçe alınacaktır. 

ö. İAçılan yüksek okullara intikal edecek 
olan öğrencilerin özel yüksek okullarda kazan
mış oldukları haklar saklı tutulacaktır, öızel 
yüksek okullarca verilmiş diplomalar ile bu ka
nun uyarınca açılan yüksek okullar tarafından 
verilecek, diplomalar, benzeri öteki resmî öğre^ 
tim kurumlarının diplomaları ile aynı hak ve 
yetkileri sağlıyacaktır. 

Görüşümüz odur ki, özel yüksek okullar so
rununa çözüm (getiren görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısı hazırlanırken hâkim olan düşün
ce ve hareket noktası : 

önümüzdeki öğretim yılı da dâhil, özel yük
sek okullar sorunu tasfiye edilinceye kadar 
üniversitelerin ve akademilerin 'öğrenci kapasi
telerini azaltmamak ve Devlet Hazinesine, im
kânlar ölçüsünde, ek bir külfet yüklememek ol
muştur. Bu nedenle, 9 Temmuz 1971 gününden 
itibaren hukukî varlıkları sona ermekte bulu
nan özel yüksek okulların sayıları 80 bina bu
lan öğrenci (kütlesi, öğrenimlerini, genellikle 

kendi binalarında açılacak resmî yüksek okul
larda sürdürecekler ve özel yüksek okullar tas
fiye edilinceye kadar da öğrencilerden, eskiden 
olduğu gilbi ücret alınmasına (devam edilecek ve 
malî yönden teşkil edilecek döner sermaye dü
zeni ile de ders alet ve gereçleriyle binalarının 
kira veya satınalma karşılıkları ödenecek, tür
lü eğitim, öğretim ve yönetim giderleri karşıla
nacak ve sözleşmeli istihdama imkân bulunmuş 
olacaktır. Böylece, mevcut özel yüksek okul öğ
rencilerini bilimsel özerkliğe sahip devlet ku
rumları olan üniversite ve akademilerce açıla
cak resmî yüksek okullarda, belli bir yönetim 
rejimi içerisinde, hem öğrenimlerini sürdürmek 
ve hem de mezuniyetlerini sağlama olanakları 
imkân dahiline girecektir. 

iSaym milletvekilleri 
özel yüksek okullar, ileri sürüldüğü üzere, 

gençliğin okumak istemesi ve Devletin açtığı 
yüksek öğretim kurumlarının yetmemesi sonu
cu meydana igelen bir ihtiyaçtan doğmuş değil, 
genellikle kâr amaciyle kurulmuş kurumlardır. 

Yüksek (öğretim alanındaki eksiğimiz; 'öğre
tim üyesi ve mekân yönünden mevcut kapasite
yi iyi kullanamamak ve planlıyamamaktır. Bu 
nedenledir ki, yüksek öğretim kesiminde sun'i 
bir arz - talep problemi ile karşılaşmaktayız. 
Bu vesileyle Anayasamızın, ı«... İRültürel kalkın
ma plâna bağlanır. IKalkmma bu plâna göre iger-
çekleşir.» işeklinde özetlenebilen 129 ncu mad
desini hatırlatmakta yarar görmekteyiz. 

Öte yandan bugün ülkemizin sosyo - ekono
mik yapisı ve ıgelişmesi bir kamu hizmeti oflan 
yüksek öğrenim kesiminde, ne vakıf ve ne de 
mevcut özel girişim şekline elverişlidir. 

Toplumumuzun değer yargılarını iyi değer
lendirmek zorundayız. (Cumhuriyet Senatosu 
Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu ra
porundan tutunuz da, (her kesime kadar toplu
mumuzun özel yüksek (okullar hakkındaki tge-
nel yargısı, kâr amaciyle (kurulmuş oldukları 
etrafında toplanmıştır. 'Gerçekten, ülkemizde 
özel yüksek okullar, bütün dünyanın tersine 
kâra yönelmiş işletmeler haline gelmişlerdir ve 
eğitim sistemimizi de zedelemişlerdir. 

Batılı memleketlerde de özel yüksek okullar 
vardır. (Ne var ki, o memleketlerle Türkiye ara
sında önemli farklar bulunduğu gerçeği bir ya
na bırakılsa bile; örnek verilen memleketlerde 
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kazanç maksadı güden lözel kişilerce (bir ticaret 
evi »veya ticari kazanca yönelen kollektif veya 
anonim ortaklıklar gibi ticaret ortaklıkları ola
rak kâr amaciyle kurulmuş yüksek öğrenim ku
rumları yoktur. 'Bu İnal, âdeta, 'Türkiye'ye öz
gü ıbir durumdur. 

Yüksek öğrenim ıbir kamu 'hizmetidir. Ana
yasamız da, kişilerin ticari maksatla kamu hiz
meti alanına girmesini (hiçbir suretle kaibul et
memekte, eğitim ve öğretim işini kazanç gereği 
güden kuruluşlara Ibırakılamıyacağını öngör
mektedir. 

Devlet, özel yüksek okullardaki öğrencileri 
okutabilmek imkânına ısahibolsaydı, lözel yüksek 
okullar ya hiç açılmaz veya gelişmezdi, şeklinde 
ileri sürülen (görüşlere katılmadığımızı ifade et
mek isteriz, 'özel yüksek 'okullara giren öğren
ciler, giriş veya merkezî sistem sınavları sonu
cunda "üniversite veya akademilere ^girebilecek 
yeter puvan alamıyanlar veya aldıkları puvan-
la istedikleri hranşlara ıgiremiyenıler veyahut 
arzuladığı dala girmek için sınav (zahmetine Ikat-
lanmıyanlardır. Geniş öğrenci kütlesi için da
ha âdil, daha objektif ve daha pratik (bir sınav 
usulü 'bulunmadıkça, öbUgün yüksek öğrenime 
girmek istiyen tüm Öğrencilere uygulanan ve 
elektronik 'beyin aracılığı ile yapılan merkezî 
sistem sıralama sınav usulünün gerçek »bir se
viye imtihanı olmadığından, •başarılı Ve (başarı
sız 'olmanın ib'üyük ölçüde tesadüflere ibağlı ol
duğundan yakınmanın Ihiş/bir pratik ve gerçek 
anlamı yoktur. Hele, Ibu nedene 'dayanarak özel 
yüksek okul savunuculuğu ise Ihiç yapılamaz. 

Ayrıca, kanun tasarısına Igöre kurulacak 
resmî yüksek okullara öğretim üyesi hulmakta 
sıkıntı çekileceği görüşünde de değiliz. Özel 
yüksek okullarda ders verenlerin (büyük çoğun
luğu, üniversite veya akademiler öğretim üye
leri oldukları herkesçe (bilinmektedir. Yeni (ku
rulacak resmî yüksek 'okullarda, öğretim üye
lerinin lözel yüksek okullarda aldıkları Ölçü
de, fayda ortalama 6 000 - 15 000 lira arası üc
ret alamıyacakları nedeniyle görev almıyacak-
larmı düşünmeye hile imkân yoktur. Biz, yük
sek öğrenim kurumları öğretim üyelerinin, 
«Hürriyet meydanının Ibir tarafındaki imtihan 
ölçüsünü, Hürriyet meydanının Öbür tarafında 
yer alan 'bir okulda gevşeteceğini iddia etmek 
çok vahim bir suçlamadır.» görüşüne katılıyo
ruz; ancak, «Devlet Ibu okullarda öğretim ya

pan elemanlara, 'bugünkü ücret sistemini uygU-
layamıyacak ve neticede yeter sayıda ve vasıf
ta öğretim elemanı (bulamıyacaktır.» görüşüne 
ise asla katılmıyoruz ve 'bu iddiayı yüksek öğ
renim kurumlan öğretim üyelerine yapılan çok 
daha vahîm bir isuçjlıama olarajk görmekteyiz. 

Atatürk ve Karadeniz üniversiteleri gibi açıl
mış veya ilerde açılacak üniversite ve akademi
lere öğretim üyesi bulmakta çekilen veya çeki
lecek sıkıntının asıl nedeni, yukarda da değin
diğimiz üzere, gerçeklerimize uygun bir yüksek 
öğrenim plânlamasından yoksun oluşumuzdur. 
Yürürlükte bulunan 4936 sayılı üniversiteler 
Kanunu, öğretim üyelerinin üç büyük şehirde 
toplanmasına yer vermekte ve bu şehirlerde bi
rikmiş bulunan öğretim üyesi potansiyelinden, 
öteki şehirlerdeki yüksek öğrenim kurumlarının 
yararlanmalarına yeterince imkân vermemekte
dir. Var olan yüksek öğretim üyesi kapasitesin
den, bâzı yabancı memleketlerde de uygulandı
ğı üzere, rotasyon veya benzeri bir metotla ya
rarlanılır ve doktor asistanlara da ders verme 
olanakları, sağlanırsa, anaüniversiteler ve aka
demiler dışındaki yüksek öğrenim kurumlarının 
öğretim elemanı sıkıntısı, büyük ölçüde karşı
lanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Dünyanın hızlı bir çağ değişimi içinde bu

lunduğunu görmemezlikten gelemeyiz. Milletçe 
bu çağ değişimine ayak uydurma zorundayız. 
Bu çağın milleti ve insanı olabilmemiz de eği
timde yapacağımız köklü değişikliklere bağlı
dır. Bu nedenle eğitim, öncelikle ele alınması 
ve üzerinde düşünülmesi gerekli bir sorun ol
muştur. 

Tasarı nedeniyle C. H. P. olarak, kalkınma 
plânı ile eğitim plânlaması arasında sıkı bir iliş
ki kurulması, belirli alanlarda kalkınma plâ
nının öngördüğü sayıda ve nitelikte insan ye
tiştirilmesi ve bunun için de özendirici ve yön
lendirici tedbirlerin alınması, daha açık bir de
yişle gençlerimizde, kalkınmamıza en çok kat
kıda bulunacaklan alanlara yönelme eğilim ve 
hevesinin uyandmlması ve imkânlarının sağlan
ması; aynca yalnız üniversiteleri ilgilendiren 
bir reformun yetmiyeceği, tümü ile yüksek öğ
renimde köklü reformlara gidilmesi ve bu re
formların da genel eğitim düzeni çerçevesinde 
ele alınması zorunluğu görüşünde olduğumuzu 
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Yüce Kurulunuza ve Türk kamu oyunaf bir kez 
daha ifade etmekte yarar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanun tasarısında mevcut özel yüksek okul

ların bağlanacakları kurumlar arasında istan
bul ve Ankara üniversitelerimin bulunmayışını 
üzüntü ile karşılıyoruz. Kamu oyu, özel yüksek 
öğretim rejiminin başladığından bu yana 625 
sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun ge
reği olarak gözetim ve eğitim sorumluluklarını 
büyük ölçüde paylaşan üniversitelerimizden, 
bu rejimin tasfiyesi süresince geçmişteki sorum
luluklarına uygun bir görev anlayışı içinde bu
lanmalarım beklerdi. 

En yüksek öğretim kurumlarımız olan üni
versitelerimizin, büyük bir vatandaş ve öğren
ci kütlesini çok yakından ilgilendiren önemli 
bir öğrenim sorununun çözümünde, nedenleri ne 
olursa olsun, Hükümetin yanında ve yardımcı 
olmaları gerekirdi kanısındayız. Bu nedenle, 
Dişçilik ve Eczacılık Yüksek Okullarının ticaret 
akademilerine bağlanması zorunluğunda kalınıl-
dığı görüşündeyiz. Adı geçen üniversitelerimi
zin kanun tasarısının 21 nci maddesinin bu ko
nuda verdiği imkânı, yakın bir gelecekte kul
lanacakları ümidini muhafaza etmekteyiz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının, 

özel yüksek okullara getirdiği yeni statü; hiç
bir yetenek aranmadan, nasıl ve ne yolla olursa 
olsun, sadece gerekli parayı ödiyebildiklerinden 
özel yüksek okullara girmiş bulunan gençleri
mize büyük imkânlar sağlamaktadır. 

Şöyle ki : 
Giriş veya merkezi sistem sıralama sınavla

rında düşük puvan alan gençlerden yeter malî 
olanaktan yoksun olanları, ya dilemedikleri bir 
branşa girmek veya yüksek öğrenimden vazgeç
mek veya öğrenimlerini ertelemek sorunda kal
dıkları halde, güçlükle de olsa, yeter malî ola
nağı sağlıyabilenler ise, bir yarışmaya girmeden 
hem diledikleri branşlarda ve hem de Devlet 
okullarında öğrenim görme imkânlarına ulaş
mış bulunmaktadırlar. Sosyal adalet ve fırsat 
eşitliği ilkeleriyle bağdaşmıyan bu durumun kö
keninde adaletsizliğin yattığı aşikârdır. Ancak, 
zamanımızın en büyük sosyologlarından ve hu
kukçularından biri olan Fransız Maurice Horiou 
bir kitabmda; «Sosyal düsen ile adaletin amaç-
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lan arasında, sosyal düzen lehine bir öncelik 
farkı vardır ki, bu husus sosyologları sosyal dü
zenin toplumun adaletten daha esaslı bir unsu
ru olduğu sonucuna götürmüştür. Bu sonuca 
boyun eğmek lâzımdır. Zira kurulu sosyal dü
zen bizi felâketten ayıran şeydir ve uygar mem
leketlerde insanlar çoğunlukla felâkete uğra-
rnaktansa bir miktar adaletsizliğe katlanmaya 
razı olurlar. Sosyal düzen bir asgari yaşama 
haddidir; sosyal adalet ise bir oran dâhilinde 
feragat edilebilecek bir şeydir. Sosyal düzen iki 
bacağını kullanarak koşmaktadır; halbuki ada
let topaldır.» demektedir. 

Özel yüksek okullar sorununun çözümünde 
de benzer durum söz konusudur. Hükümet bu 
kanun tasarısı ile; ülkemizde eğitim ve öğretim 
alanında yıllardan beri sosyal adalet ve fırsat 
eşitliği ilkelerine ters düşen bir uygulamayı; 
mutlak adalet görüşüne göre değil, ilgili öğren
ci ve vatanda} kütlesini ve daha açık Mr deyim
le içinde bulunduğumuz sosyal düzeni ve koşul
ları göz önünde tutan bir anlayışla çözmeye ça
lışmıştır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 

olarak, biz, görüşülmekte olan kanun tasarısını, 
genellikle sağduyunun ve Türkiye'mizin bugün
kü sosyal düzenine uygunluğun bir ifadesi ola
rak görüyoruz. 

Biz, tasarıyı özel yüksek okullar sorununun 
Devletçe, Anayasa Mahkemesi kararının ışığı 
altında çözümlenmesinin bir hayal olduğunu ile
ri sürenleri hüsrana uğratacak nitelikte bulu
yorum. 

Ve nihayet biz, tasarıyı özel yüksek okullar 
sorununa, mevcut koşullar altında , getirilmiş 
iyi bir çözüm yolu olarak kabul ediyoruz. 

Bu nedenlerle kanun tasarısına, O. H. P. 
Meclis Grupunun olumlu oy kullanacağını öne
rir, Yüce Kurulunuza saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Kalaycıoğlu, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA NECATİ KALAYCI
OĞLU (Konya) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Kuruldukları günden bu yana, özel kanun
ları, yüce meclislerden çıktığından beri müna
kaşa konusu olan, aktüalitesini büyük hâdiseler 
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rin cereyan etttiği günlerde bile kayıp etmeyen, 
uçların, âdeta birbirlerine hücum konusu olan, 
nihayet Anayasa Mahkemesince bir karara va
rılarak üzerinde polemiklerin tekrar tazelenme
sine sebep olan Özel Yüksek okullar kanun ta
sarısının müzakeresine başlamış bulunuyoruz. 

Demokratik Parti olarak temenni ediyoruz 
ki, Yüce Meclisimiz müz'ic hale gelmiş bu önem
li konuyu hislerinden arınmış olarak ve en iyi 
şekilde halletmiş olsun. 

Muhterem mille'tvekillteri, 
Memleketimizde özel okullara ait ilk düzenle

me Osmanlı İmparatorluğu zamanında 30 Tem
muz 1338 tarihli Mekatibi Hususiye Talimatna-
mesiyle yapılmıştır. Cumhuriyetin ilânından 
1962 yılma kadar geçen zaman içinde özel 
yüksek okul olarak hiç bir müessese kurulma
mıştır. 1961 Anayasasının muhtelif sahalarda 
getirdiği yenilik ve imkânlar arasında^ özel yük
sek okullar için de, 21 nci maddesiyle, eğitim 
ve öğretimin Devletin gözetim ve denetimi al
da serbest olduğunu açıkça belirtmiş, özel okul
ların kurulup açılabileceğini, Devlet okulları 
seviyesinden aşağı olmamak şartıyla durumları
nın kanunla düzenleneceğini açık hükme bağ-
lamıştır. 

Anayasanın bu hükmünün, Batı tipi gerçek 
demokrasinin gereklerinden olduğu kanaatin
deyiz. Esasen, Anayasamız, öğretim derecesi 
bakımından da herhangi bir tahdit koymalksızm, 
Anayasamızca mecburi olan ilköğretim için dahi 
özel okul açılmasına mâni hüküm getirmemiştir. 
Yani, özel okulları böylece ne derecede bir kuv
vet ölçüsünde benimsemiş olduğunu ifade etmiş 
oluyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleketin değişen sosyal, siyasi ve ikti

sadi şartlan içerisinde kabul etmek zorunda
yız ki, eğitim ve öğretim sahasında da hem ke 
miyet, hem keyfiyet bakımından büyük değişik
liğe uğramak zorunluğu vardı. Artan nüfusu
muz yanında, gelişen malî imkânlar, çok sayıda 
açılan muhtelif kademedekLorta dereceli okul
lar, son 15, 20 yıla kadar ilkokulu dahi lüzum
suz telâkki eden vatandaşlarımızda yaratılan 
imkânlar karşısında süratle fikir değiştirmeleri 
ve yeni duruma intibakta gösterdikleri başarı 
ve iştiyak^ Türkiyede ani denilebilecek nitelükte 
bir yüksek okul problemini karşımıza çıkart
mıştır. 

1961 Anayasası aslında bu hesabın içinde 
bulunarak, bu espri içerisinde 21 nci maddeyi 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan ve muhterem milletvekilleri; 
Basit bir formül haline gelen arz ve talep 

kanunu hepinizin yüksek malûmudur. Özel yük-
sek okulların kuruluş nedeni de bir Anayasa 
hakkı içinde arz ve talep formülünden hareketle 
ortaya çıkmış ve 1962 yılından 1969 yılına kadar 
7 yıl içerisinde 44 adet yüksek okul açılmış
tır. Açılan bu okullar elbetteki birer vakfiye de
ğillerdi ve hepsi de normal olarak kâr gayesi ile 
kurulmuşlardı. Calibi dikkat olan husus, bu 
sahada büyük bir boşluğun olduğu, ya daha açık 
ve doğru ifadesiyle büyük bir ihtiyacın var ol
duğu gerçeğidir. Halen icrai faaliyette bulunan 
özel yüksek okul sayısı 37 kadar olup, iştigal 
ettikleri sahaları dikkatlerinize arz etmeyi uy
gun buluyorum. 

Buralardan 14 tanesi mühendislik ve mimar
lık, 11 tanesi diş hekimliği ve eczacılık, 8 ta
nesi iktisadi ve Tiraci ilimller Akademisi, 3 
tanesi Gazetecilik ve 1 tanesi de Taıtlbiüd Güzel 
Sanatlar Okulu olarak faaliyeti göstermektedir. 

1969 yılına kadar 44 adede çıkmış olan özel 
yüksek okul sayılı, 1970 ve 1971 yıllarında 
yenileri açılmadığı gibi 7 tanesi de keoıdi ken-
ıdiisini tasfiye binmek zorunda kalmıştır. Ancak, 
faal'iye'tite bulunan okulların 25 tanesi, yani 
mlühemıdislik ve mimarlık yüksek okulları ile 
dişçilik ve eczacılık okularnıın fazlalığı bize 
bir şeyler hatırlatisa gerek. Zira bu sahalarda 
duyulan ihtiyacı resmî sektör maalesıef karşı
layamamaktadır. işte, özel yüksıek okullar bu 
ıbüyük ölçüde hissedilen ihtiyacın ısonucunda-
dır ki, yer tutabilmişler ve gieoer akçe olmuş
lardır. Bugün Devlet sektörünün yüzde 40 una 
tekabül edecek sayıda özel yüksek okulda 
öğrenci bulunmaktadır. Burada okuyan yav
rularımızın sırtımdan şimdiye kadar çok kur
banlar kesilmiş, herkes kemdi fikrî yapısı isti
kametinde bu yavrularımızı istismar eltmek için 
elinden ne gelmişse onu geniiye koymamıştır. 

Şunu nemlen samimiyetle ifade edelim ki, 
ibakanhk şimıdüdeoı gerekli tedbirlerini almazsa, 
reform Hükümetinin, Anayasanın öngördüğü 
ve çok sık kullandıkları «eğitimde fırsat eşit
liği» ilkesi Ibültün bütün çıkmaza girecektir. 
Getirilmiş buluman bâzı maddeleri vardır ki, 
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Yüce Meclisin tasvibi halinde bir ölçüde mak
sada yandım edilmiş olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun tkalbullü halimkie, yılardır sü

ren polemikler IbeM bir ölçüde sıona erecek, 
oîkuyan, bıüylük çoğunluğu fakir olan, hem ça
lışıp hem okuyan, hayatım, efkmek parası ka
zanmanın ne kaîdar mfeşakka'tli olduğunu daha 
işin başında acı hâtıralariyle öğreneni gençle
rimiz huzura erecekler, kendilerini emniyeltte 
hissedeceklerdir. Bu yönü ile tasarıyı tasviibet-
miîimeye imkân yokltur. 

Madaiyionucı löibür yüzü ise bu feaidar parlak 
ve iç açıcı değildir. Zira devletçiliğin kendi
ne özgü pahalılığı yanımda, özel okul sahip
lerinden bina ve malzemelerimi alacaksınız. 
öğretim üyelerime, memuruna, âmirine, işçisi
ne ödiyeaeğiımiiz paranın ise, «astarı yüzün-
Iden pahalı» misali Devlete asgari 800 milyon 
ilâ 1 ondlyar liraya imal olacağı kanaatin deyiz. 

Bir üniversi'tenim ne kadar güç ve pahalı 
olduğunu Yüce Metisimizin çok iyi bildiğine 
mıu/tlaJk inanıyoruz. işte bu cihettendir ki, ba-
Ikanluk, orgaradizesii bir yana malî yönden de 
ağır bir yükün altına girmiş bulünımakıtadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
özel yüksel* okulların iyi bir denetime tabi 

tutulmaması, öğretim kadrolarının çoğu zaman 
tam ve kaliteli elemanlardan doldurulmayışı 
bu okullara haklı tenkidlerin yönelmesine de se-
foebolduğu bir vakıadır. Buna rağmen Devlet 
okullarımızın pek çoğumdan daha iyi malzeme
ye ve kadroya sahibolanların mevcudolduğunu, 
burada bugüne kadar okuyan gençlerin de bâzı 
çevrelerin ileri sürdükleri gibi ne tembel, zen
gin aile çocukları oldulklarmı; ne gerici, ıdevrim 
düşmanı ocağı halime getirildiklerini, aksine me
mur, subay, küçük esnaf, tacir, köylü, orta hal
li aile çocukları, yahutta kendi kazanıp kendi
sine bakan imanlı, milliyetçi, vatanperver, 
memleketin dörtbir bucağından gelmiş Türk 
yavruları, Türk gençleri olduklarından Demok
ratik Parti olarak em ufak bir tereddütümüz ol
madığını bilhassa belirtmek isterim. 

IBu kanunun, aslında, Batı demokrasilerinde 
olduğu gibi vakfiye halinde Yüce Meclislere ge
tirilmesini çok arzu etiğimizi bilhassa beyan et
mek isteriz. 

Dikkatimizi çeken br adaletsizliğe de dokun
mak: istiyoruz. 

IHalen özel yüksek okul öğrencisi olan öğ-
rencilerdeın kurulacak döner sermayelere para 
ödemeleri öngörüldüğü halde, bu yıldan itibaren 
bu okullara alınacak öğrencilerden para aîın-
mıyacağı öngörülmüştür. Bu, bariz bir adalet
sizlik hüviyetindedir. Aslına dayanıp, nesline 
dayanamama gibidir. Mademki devlet bu kadar 
ağır yükü omuzlarına almaktadır, o halde bu 
fedakârlığa da katlanması gerekmekte olduğu 
kanaatindeyiz. 

Aslında yüksek öğretimin ne şekilde ve na
sıl organize edileceği hususu da yeni Hükümet
çe bugüne kadar kamuoyuna açıklanmamıştır. 
Bu açıklama belki zihinlerdeki tereddütleri de 
ortadan kaldırmış olabilir ve bizim bu düşün
cemize de ışık tutabilir kanaatindeyiz. 

Değerli Başkan, muhterem milletvekilleri, 
'Tasarının, bu haliyle de olsa, Türk Gençliği

ne hizmet edeceği ve yararlı olacağı kanaatin
deyiz. Tasarının Atatürkçü, milyiyetçi Türk 
Gençliğine, memleketimize hayırlı olmasını di
ler, D. P. Grupu adına Yüce Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil ibrahim Cop. Buyurunuz, 

A. P. GRUPU ADINA HALİL İBRAHİM 
COP (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, 

Özel yüksek okulların resmî yüksek okul 
haline intikalini sağlıyacak kanun tasarısı üze
rinde A. P. Grupu adına görüşlerimizi arz et-
mek için huzurunuzda söz almıg bulunuyorum. 

Bugün fiilen, Anayasa Mahkemesinin kara
rı ile, hukukî varlıkları sona eren özel yüksek 
okulların geçmişteki durumları hakkında hu
zurunuzu uzun boylu işgal etmiyeceğim. Aslın
da bu konuda bir tartışma açmak da yersiz bu
lunmaktadır. 

Yalnız benden önce grupları adına konuşan 
bâzı arkadaşlarım, az da olsa, bu konuya te
mas ettikleri için, bendeniz de çok kısa olarak 
temas etmekten kendimi alamıyorum. 

Memleket irfanına eğitimine bugün, huku
kî varlıkları üzerinde münakaşa edümiyecek 
olan özel yüksek okullar büyük ölçüde, veya-
hutta görüş farkları ile bir ölçüde de olsa fay
dalı olmuş mudur, olmamış mıdır meselesine 
gelince? Bizim görüşümüz odur ki, özel yük-
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sek okullar o günün şartları içinde; kazanç ga
yesi vardır, yoktur bunlar elbetteki münakaşa 
edilebilen §eyler, ama memleket eğitimine fay
dalı olmuş müesseselerdir. 

Kısaca şu noktayı beyan etmekle bu fikri
mizi teyidedebilir, kuvvetlendirebiliriz ki, özel 
yüksek okullar, beş yıllık plânlarımızda ilke 
olarak kabul eliğimiz çeşitli alanlardaki insan 
açığımızın resmî kuruluşlarımızla gerçekleşti
remediğimiz sahalara yönelmek suretiyle evve
lâ, ne olursa olsun bir hizmette bulunmuşlar
dır. 

Sonra, bendeniz şu kanaatteyim ki, fırsat 
eşitliğinde yetişemiyen bâzı gençlerimizin, Ana
dolu'da öğretmen yokluğu içinde yetişen, hat- ] 
tâ bazı derslerden imtihana tabi olmadan me- I 
zun olan gençlerimizin üniversite imtihanları
nı kazanamıyarak açıkta kalmaları muvacehe
sinde bunların okumalarına, eğitimlerine de
vam etmelerine bir imkân tanıdığı için dâhi 
özel yüksel okullar bu memlekete faydalı olmuş
lardır. Bu itibarla, bu konuların münakaşası, 
müzakeresi, aslında hukukî varlıkları Anayasa | 
Mahkemesinin kararı muvacehesinde sona er- I 
diği içiîİ, lüzumsuzdur. 

Yalnız, ne olursa olsun o günkü şartlar için
de kurulmuş bu özel yüksek okulların hukukî 
varlığı bugün sona ererken ve yeni bir statü 
ile bu okullar resmî okul haline intikal eder
ken, bu okulların memleket eğitimine bir öl
çüde, büyük ölçüde faydalı olduklarını burada I 
ifade etmek de bir kadirşinaslık olur kanaatin
deyim. 

Aziz arkadaşlarım, 
Müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı, 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerek
çesini oldukça geç vermesi muvacehesinde Hü
kümetçe geç hazırlanmış, meclislere geç intikal 
etmiş, meclislerde muayyen formalitelerin ikma
li sebebiyle maalesef Anayasa Mahkemesinin 
verdiği müddet içinde yeni kanun tasarısı ka
nunlaşmadan müddet hulul etmiş bulunmakta
dır. Bu itibarla, tasarının biran evvel kanun
laşmasında zaruri olduğu kadar âcil bir durum 
vardı**. 

Bu sebeple, gerekirse maddeler üzerindeki 
görüşlerimizi arz etmekle beraber, tasarının tü
mü üzerinde A. P. Grupu adına uzun boylu mü
nakaşa ve müzakere açmakta fayda mütalâa et- | 
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miyoruz. Tasarıyı, heyeti umumiyesi itibariy
le A. P. Grupu adına olumlu karşılıyoruz. 

Ancak, bu ifadede bulunurken, kısaca bir
kaç noktaya da temas etmekten kendimizi ala
mıyoruz. Benden önce konuşan bâzı grup söz
cüsü arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, gönül is
terdi ki, bu tasarıda resmî okul haline intikal 
eden özel yüksek okullarımız ilgili üniverşite-
lerce benimsensin ve kendilerine bağlanmak 
suretiyle bugüne kadar çoğu zaman denetim 
kifayetsizliğinden şikâyet ettiğimiz problem
lerle karşı karşıya kalmıyalım. Fakat üniver
sitelerimizin yetkili organlarınca nedense, se
bep ne olursa olsun; belki kendilerine göre 
haklı sebep dâhi olsa, ortada mevcut bu fiilî 
durum karşısında, memleketin bu derdine çare 
bulmada yardımcı olmaları gerektiği yönünden, 
bu okullarımızın branşları ile ilgili denetimin 
daha kolay ve muvaffakiyetlerinin daha iyi sağ
lanması yönünden üniversitelerimize bağlana-
maması keyfiyetini burada üzüntüyle ifade et
mek isterim ve bunu bir eksiklik olarak gör
mekteyim. 

Bununla beraber, Millî Eğitim Bakanlığımı
zın delaletiyle bu okullarımıznı resmî okul ha
line intikalinden sonra, branşı ile ilgisi bulun
masa dâhi, akademilerimizin, kâfi derecede 
üniversitelerimizden ve diğer müesseselerimiz
den gerektiğinde yardım görmek suretiy
le, denetim kifayetsizliğinden ve öğretim 
üyesi kifayetsizliğinden, dün şikâyetçi ol
duğumuz meselelerden ve hallerden bundan 
böyle şikâyetçi! olmıyacağımıza güvençle 
ve inançla bakmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bir noktaya daha temas ettikten sonra söz

lerimi bitirmek istiyorum. Bâzı arkadaşlarımız
da bir noktada tereddüt var. Biz, A. P. Grupu 
olarak bu kanunu ve tatbikatını şöyle anlamak
tayız. Sayın Millî Eğitim Bakanının bütçe ve 
Plân Komisyonunda ifade ettiği ve Bütçe ve 
Plân Komisyonunun raporuna da ifadeleri geç
tiği üzere; bu kanun geçici nitelikte mi olsun, 
devamlı mı olsun meselesi üzerindıs Millî Eği
tim Komisyonunda ve Bütçe ve Plân Komisyo
nunda uzun uzadıya münakaşalar açılmıştır. 
Evvelâ biz bu kanunu şöyle görmekteyiz:. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı muva
cehesinde bu okullarda eğitim görmekte olan 
50 bine yakın talebenin fiilî ve zaruri bir duru-
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mu vardır. Bu kanun tasarısı evvelâ bunlara bir 
çözüm yolu getirmektedir, bizim görüşümüze 
göre. 

Ondan sonrc, şekli ne olursa olsun; istim
lâk suretiyle olsun, kamulaştırmak suretiyle ol
sun, anlaşma yoliyle olsun, kiralama yoliyle ol
sun, yüksek okul haline gelen bu okullarda el-
betteki ilk senesinde ve seneler ilerledikçe di
ğer-sınıflarında bir âtıl kapasite, bir boş kapa
site yaratılmaktadır, sağlanmaktadır. 

Kaldı ki, sözlerimin bir yerinde de ifade 
ettiğim gibi, bu okullarınızın iyi bir tarafı, beş 
yıllık plânlarımızda açık bulunan insangücü sa
halarına yönelmiş bir durumları da olduğu için, 
bu okullarımızdaki âtıl kalacak bendeniz öyle 
telâkki etmiyorum, boş kalacak kapasitenin 
kullanılmaması gibi bir durumu A. P. Grupu 
olarak düşünemiyoruz ve görmüyoruz. 

Kaldı ki, Sayın Millî Eğitim Bakanı da bu 
hususu sarih olarak ifade etmişlerdir. Bu okul
larda boşalacak kapasitenin daima kullanıla
cağına inançla bakmaktayız, ama statü konu
sunda elbetteki zamanında özel yüksek okula 
girmiş olan talebelerin durumu ile yeni alına
cak talebelerin tabi tutulacağı statü konusun
da bu okulların yetkili organları belki zaru
ret görürse bir farklılık tesis edebilir. 

Ancak, temennimiz şudur İd, esasen yüksek 
öğrenimde arz - talep kaidesine göre öğrenim 
açığı bulunması sebebiyle, bu okullarda hâsılo-
lacak eğitim imkânının hiçbir zaman Millî Eği
tim Bakanlığınca ve ilgili akademilerce boş bı-
rakılmıyacağıila inanıyoruz ve bu düşünceler
le kanun tasarısını bütünü itibariyle müspet 
karşılıyoruz. 

A. P. Grupu adına saygılarımı sunuyorum 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına yapılan 
görüşmelerden sonra, kişisel görüşmelere geçi
yoruz.. 

İlk söz Amasya Milletvekili Sayın Salih Ay-
gün'de. Buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Konuşmalarımın bâzı yerlerinde insicamsız
lık görülürse, bu noksanlığın konuşma tahdidi 
yüzünden olduğunu peşinen söylemek istiyorum. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rini devam ettirebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısında: 

1. Özel yüksek okullar akademilerin bün
yesinde devam edecek midir? 

2. Geçici midir? 
3. İster geçici olsun, ister devam arz et

sin, eğitim ve öğretime bedelli hizmet anlayışı 
esası getirilecek midir? 

işte, kanun tasarısını bu espirisi içerisinde 
incelemek gerekir. Bunu inceliyebilmek için de, 
Anayasanın 120 nci maddesi, aynı zamanda 
Üniversiteler Kanununun 1 nei ve 2 nci madde
leri zorlanılmak suretiyle, üniversite ve yüksek 
okul anlayışını tamamen biribirinin aynı sa
yan Yüksek Mahkeme, Devlet tekelciliğinin esas 
olduğunu gayri mantıki bir yorumla ifade et
miş ve 625 sayılı Kanunun bu husustaki hü
kümlerini iptal etmiş bulunmaktadır. Bizim gö
rüşümüz odur ki, aynı zamanda ilmî anlayış da 
bu, üniversite ayrı, yüksek okul ayrı bir anlam 
taşı**. 

Diğer taraftan, toplum yapısının kilit nok
talarında görev alan kişilerin yalnızca bilimsel 
çevreler içinde yetiştirilmesi gerekçesi, eğitim 
ve öğretim fırsat eşitliğine meydan verilme
mesi, imtihan yönetmeliğindeki eşitsizlikler, 
kazanç amaciyle bu özel yüksek okulların açıl
mış bulunması, bizim anlayışımıza göre, iptale 
esas tegkil eden bu fikir yapısı Anayasanın ne 
lâfziyle,, ne de ruhuyla bağdaşır kanaatindeyiz. 

Bu görüş açısından sosyalist ülkeler dışın
da insan hak ve hürriyetlerine dayalı, demok
ratik rejimin geçerli olduğu Batı ülkelerinde 
özel yüksek okullar, üniversiteler vardır, hat
tâ ülkelerin en değerli öğretim kurumlarıdır. 
Amerika'da vardır, Japonya'da vardır, Fransa'
da vardır, Almanya'da vardır. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Bir tane 
isim verir misiniz? 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evet, veririm. 
Özel yüksek okul var beyefendi Fransa'da. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Bir tane 
isim verin. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Konuşmamın 
sonunda isim vereceğim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız 

SALİH AYGÜN (Devamla) — 025 sayılı 
özel (öğretim kurumlan 'Kanununun yeniden 
tanzim 'edilmesinden (sonra Devletin öğretim gö
revini fbugüne kadar tam .'olarak yapamamış fou-
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lunması sebebiyle iözel, ilk, orta öğretim kurum- ı 
lan bugüne kadar devam edegelmiş, 1962 yılın
da yüksek öğretimde !bu boşluğu doldurmak | 
için Ibâzı namleler yapılmıştır. Devlet okullariy- j 
le erişilmek İstenen 'seviyeye uygun olarak, 
'«Kanunla düzenlenir» şeklinde Ibu okullar için 
de ibir seviye tespit edilmiş, temel 'hak ve hü
viyetlerin bir tezahürü 'olduğunu kabul ettiği
miz, «eğitim ve öğretim 'Devletin ıgözetim ve 
denetimi altında bulunuşu» (hususundaki Ana
yasa hükmü, Devlet 'tekeli anlamına ıgelmiyece-
ği anlayışı içerisinde nüfus artışı, artan maddi 
imkânlar, 'öğrenilme karşı duyulan arzu Dev
leti 'zorlamış, Devletin Ibu sahada yeni kapasi
te yaratma 'imkânlarına sahip olmaması, pahalı 
(bulunuşu nedeniyle bu sahaya sermaye akımı 
başlamıştır. 

Halkın eğitim ve 'öğretim ihtiyaçlarını sağ
lama. Devletin başta gelen görevleri arasında 
almasına rağmen, 63 ncü madde ile ancak ikti
sadi gelişme ile maddi kaynakların yeterliği 
ölçüsü nisbetinde Devletin Ibu sahaya el uzata
cağı Itesbit edilmiş bulunmaktadır. İktisadi, 
sosyal, kültürel kalkınmayı demokratik yollar
dan 'geliştirme Devletin görevleri arasında sa
yılmakla beraiber (Devlet yapısı içinde iözel te
şebbüse yer verilmiyeceği hususunda da bir 
kayda tesadüf edilmemektedir. 

Gece öğrenimi bu okullar için önemli bir 
aşama olmuştur. 'Gündüz çalışmak (gece oku
yanlar için eğitimde fırsat eşitliği yaratılmış 
ancak, fodssî sebepler, köşe başlarını tutan çı
karcılar, maddi menfaâtlan şu veya (bu şekil
de bozulanlar, 'haset, kıskançlık, İbir sömürü 
düzeni edebiyatı, nihayet politika özel 'okullara 
yöneltilen tenkidlerin 'objektif ve tarafsız ol
masına imkân vermemiştir. i 

Marksist kaynaklı görüş ve iddialar özel 
teşebbüse yönelttikleri 'hücumu iözel yüksek 
okullara da yöneltmede gecikmemişlerdir. | 

Kültür emperyalizminden bahsedenler bu 
kurulan Türk üniversitelerinin Batıda model
leri olduğunu unutmuşlar, ilmin emperyalizmi 
olmadığına kanaat getirememişlerdir. 

Özel yüksek 'okulların fırsat eşitliğini boz
duğu iddiası külliyen reddedilmektedir. Çün
kü bu okullarda okuyan çocukların yüzde 80 i 
orta 'halli ve fakir kişilerin çocuklarıdır. 

21 nci madde ile 120 nci madde kati suret- j 
te bağdaştırılamaz. Yürütme ve idareye aido- | 

lan 120 nci maddenin temel ihak va hürriyet
lere aidolan 20 nci madde ile nasıl mukaye
se edileceğini sormak gerekir. 

Şimdi meseleyi başka yönden vaz'etmekte 
fayda var düşüncesi içindeyim. 
625 sayılı Kanun özel yüksek okulların bina

larının nasıl yapılacağını, eğitim ve öğretim 
için gerekli ders araçlarının neden ibaret oldu
ğunu, özel öğretim kurumlarının Millî Eğitim 
Bakanının denetim ve (gözetimi altında bulun
duğunu, kurum açma izni, öğretime başlama 
izni nasıl verileceğini, diplomaya esas olan 
teorik ve pratik derslerin imtihanlarının Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından nasıl yapılacağı
nı, yönetmelik ve müfredat programlarının na
sıl tanzim edilecğini, 'öğretim üyelerinin nasıl 
temin edileceğini esaslara bağlamış olmasına 
rağmen, bu Kanunun öngördüğü tüzükler 
maalesef thazırlanamamış, yine bu Kanunda ön
görülen binalar, aynı mamanda kapasitede da
ha çok kazanç temini zımnında artırılan öğ
renci sayısı, eğitim ve öğretim için ömgörülen 
öğretim üyesi temini, kazanç amacı güttüğü, 
para için öğretim yapıldığı hususundaki dedi
kodular maalesef 'bu müessesenin itibarını sars
mıştır. Elbet bunlarda bir hakikat payı vardır. 
Yalnız meseleyi vaktin darlığı nisbetinde Baş
bakanlık Yüksek Plânlama Teşkilâtının 1065 
yılı programında özel yüksek okullara ait 'for
mülü burada belirtmekte fayda mülâhaza edi
yoruz : 

«Bu çelişmelere rağmen mevcut yüksek 
okulların nitelik zorunları bütün ağırlığiyle 
devam etmektedir. Okullar yatırım bakımın
dan yetersiz kalmakta ve öğretim üyeleri ko
nusunda yetersizlik görülmektedir. Mevcut 
okulların gelişmelerini insangücü bedef ve 
ihtiyaçlarına göre ayarlama benüz mümkün 
olamamıştır» denilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, süreniz bitti 
efendim; lütfen bağlayın. 

SALİH AYG-ÜN (Devamla) — Lütfen bir 
dakika rica edeceğim Sayın Başkan. 

Bu direktif mahiyetindedir, kapatmak de
ğil, bu müesseseleri ıslah etmek gerekir. 

Şuraya kadar ettiğim sebepleri şu üç mü
lâhazada toplamak istiyorum : Anayasa, üni
versite mefhumu dışında yüksek okul kav
ramını kabul etmiş bulunduğuna göre, 1961 
Anayasasından önce ve sonra yüksek okul 
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mevcudolduğuna göre, yeni statüler içinde aka
demilerin bünyesinde resmî yüksek okullar 
1971 - 1972 öğretim yılında birinci sınıflarına 
talebe almalıdırlar. 

'Gerekçede belirtilen öğretim reformunda bu 
okullar, yani akademiler özel bir üniversite 
statüsüne kavuşacaklarına göre, bunlar, o üni
versitenin birer fakültesi haline gelecekler
dir. Kanunun öngördüğü geçicilik niteliği dü
şünülemez. Anayasamız ve Anayasa Mahke
mesi resmi yüksek okulu kabul etmiş bulun
duğuna göre, özel yüksek okullardan artan 
1971 - 1972 öğrenci kapasitesinin üniversiteye 
ve akademiye alınamayacağını "burada açıkça 
ifade edip,, zabıtlara tescil 'ettirmek istiyo
rum. Kanunun bu kısmı tamamen boş bulun
maktadır. 

Hiç olmazsa Eğitim Komisyonunda tanzim 
edilen 1 nci madde aynen olduğu gibi geçi
rilmelidir. 

Paralı yüksek öğrenime mutlak ihtiyaç 
vardır, sosyal adalet buradadır kanaatinde
yiz. 

Sözlerim- bağlıyorum. 
Üniversitenin, üniversite olarak yıpratıl

maması tezini savunanlar, bu okulları üniver
site bünyesine almak istemiyenler, «üniver
site mujhtariyeti» diye çırpınanlar; bunların 
büyük 'bir kısmı özel okullara koştukları 
muhakkaktır, bu bir ortaklık meselesidir. 
İlmi, memleketin en ücra köşelerine götürmek 
isteyeceksin, bunun bayraktarlığını yapacak
sın, Anadolu'ya gitmiyeceksin, hem de eği
tim ve öğretim imkânlarını kısmak için üni
versite olarak özel okullara kapılarını ka-
pıyacaksın. Biz bunu yadırgıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, tamam... 
'SALİH AYGÜN (Devamla) — Bitti bey

efendi, birkaç satırım kaldı. 
işte hukuk Devletinin şartı; hukukî göre

vinizi sağlıyacak bir düzen getirmek itsiyor-
©ak bu düzen içinde radikal çözüm yolu, 
akademiler bünyesinde resmi yüksek okulların 
devamı ve bu kuruluşların en kısa bir zaman
da üniveriste haline getirilmesini temin etme
miz gerekir. Maddeler hususundaki görüşleri
mizi ileride arz edeceğiz. 

Hepinize ve Sayın Başkana saygılar suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
buyurumız. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın İBaşıkan, ısayın milİEitvekilleri; 

Bu (tasarının kabulü ile özel yüksek okul
lar bir daha açılmamak üzere kapanmış ola
caktır. Buradan sonra yüksek öğrenim bir özel 
ticaret alanı olamayacaktır. 

ıSayın arkadaşlarım, özel yüksek okullarda 
öğrenim gören gençler zannedildiği gibi, dıştan 
görülldüğü gilbi, zieng'm çocukları değillerdir. 
Birçok yanlış uygulanmaların kurbanı fakir 
Anadolu çocuklarıdır. Haksızlığın temeli, bu 
gençlerin ortaokulları ve liseleri okudukları 
'okulların olanaksızlığından gelmektedir. İstan-
(b'ul, izmir, Ankara gilbi büyük illerin öğneitıim 
kadrosu tam, lalborailuvar, özel derslik, derte 
araçları ve gereçleri yönünden eksiksiz liselerin
de okuyan gençlerle Aaıadoluda bunlardan yok
sun okullarda okuJyan gençlerin aldıkları kül
tür eşit değildir. Merkezî sistem ve diğer üni
versite sınavlarında örmeğin; Tunceli Lisesin
den gelen gençle Ankara Fen Lisesi mezununa 
aym test uygulanır. Bugün bu test sınavının 
günüdür. Sınav sonuçları başlangıçta bellidir. 
Taşra liselerinden mezun olanların çoğu üniver
site sımavlarmı başaramayacaklardır. 

Okuma arzusu 'içinde yanan ve üniversite 
sınavını kazanamayan genç yüksek öğrenim 
yapma yolumu özel yüksek okullarda bulmakta
dır. Ancak, özel okul işletenlerin, bu gençlerin 
okumalarını sağlamak için değil, kâr amaciyle 
okul açıyorlardı. Özel okullara devam eden 
gençlerden maddi imkânsızlık içimde olanlar 
kapı kapı iş arıyarak gece çalışıyor, gündüz 
okuyorlar veya gündüz çalışıyor gece okuyor
lardı. önümüzdeki birkaç yıl içinde özel yük
sek ^okullarla ilgili pürüzler ortadan kalkacak
tır. Tasan ile, özel yüksek okul işletenlerin de 
öğrencilerin de mağdur edilme'mesine çalışıl-
ımıştır. 

Öğrencilerin ücret taksitleri yılda dörde eı-
karalmışjtır. Bu, özel yüksek okul öğrencisinin 
yükünü bir derece hafifletecektir. Ancak, üc
retler zengindem ide, fakirden de aynı ölçüde 
alınacaktır. Gönül isterdi ki, yüksek öğrenim 
gören vıe özel okullarda okuyan öğrencilerden 
ücretler maddi güçleri oranımda alınmalıydı. 
Tasarıda bu da Ibülunsa daha gerçekçi, daha 
büyük hizmet edici olurdu. 

— 354 — 



M. Meclisi B : 128 9 . 7 . 1971 O : 1 

Tüm olarak .tasarı, yüksek öğretimde birlik 
sağlamak î̂ adır. Yüksek öğrenim yapmış gençler 
arasında üş hayaltmda doğan anlaşmazlıkları ön
leyecektir. 

Tadarıma Yüce Mecliste görü^üta'Sİ sırasın
da da iyi orugiurülıacaği kanısı içindeyim. Ta
sarıyı (getiren Bayın Millî Eğiitiım Bakanına te
şekkür ederim ve hepinise saygılarımı sıınıa-
rım. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var, tak
dim. ediyorum. 

Sayım. Başkanlığa 
Görüşmeikta olduğumuz konu aydınlanmış

tır, kifayeti arz ve teklif ederim. 
Konya 

Balı?, Müıderrisoğlu 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın De-
mirer, buyurun. 
' KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Verilen yeterlik Önergesini lütfen kabul et

meyiniz, konu henüz aydınlanmış değildir. 
Muhterem arkadaşlar, bugün üniversite gi

riş sınavlarına 102 248 öğrenci girmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, 
Bugün ne Millî Eğitim Bakanlığı, ne üniver

site ve fakülteler, 1971 - 1972 ders yılı için üni
versite ve fakültelere, yüksek okullara alacak
ları öğrenci kontenjanını açıklamamışlardır ve 
bugünkü Tercüman Gazetesini eğer görmüşse-
niz, yine bir önceki yıldaki öğrenci kontenjanı 
kadar üniversitelere öğrenci alınacağı yazılmak
tadır. Bu durum karşısında bu sene sokakta en 
az 85 - 90 bin kişi kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu önergeyi lütfen kabul etmeyin. Sayın 

Bakanın ifadesine göre bu kanun tasarısı bir 
tasfiye kanunudur. Bu okullar tasfiye edilece
ğine göre, özel okulların birinci sınıflarına öğ
renci almamıyacaktır. özel okul olup da resmi
leşen okulların birinci sınıfına öğrenci alınmı-
yacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
önergeyi kabul etmeyin. Birinci sınıflarına 

Öğrenci almamıyacağma göre, bugün 50 000 ta
ne özel okul öğrencisinin birinci sınıflarında 
okuyan en az 10 000 kişiden 3 000 veya 5 000 
tanesi sınıfta kalmış ise, birinci sınıflara öğ
renci almmıyacağma göre, bu çocuklar; biz özel 

okulların birinci sınıfına kayıtlıyız, diye bugün 
yapılan imtihanlara katılmadıklarına göre, Mil
lî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bu 5 000 
çocuğu nasıl sokaklarda bırakacaktır, neye da
yanarak bırakacaktır? Buna çare düşündünüz 
mü? 88 000 - 90 000 çocuğu' ne yapacağınız 
hakkında bir neticeye, karara vardınız mı? 

Bugün üniversite ağalarının, Yüce Meclisin 
ödeneği bu kadar artırmasına rağmen, öğrenci 
kontenjanını artırmama sebepleri üzerine eğil
diniz mi? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Ağa kim, ağa? 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Ağa kim 
mi? Bizzat üniversiteyi yöneten kişiler. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen önergeyi ka
bul etmeyin; 3, 5, 10, 20 arkadaşımız fazla ko
nuşsun, düşündüklerimizi burada dile getirelim, 
icabederce bu tasarıya ona göre bir yön ve şe
kil verelim. Bugün ana, baba, evlât olarak bizi 
dikkatle, alâka ile izliyen büyük ve geniş bir 
kütlenin üzüntülerine, sıkıntılarına bir çare 
arıyalım. 

Bu bakımdan önergenin kabul edilmemesini 
rica ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 
yanlışlık var Sayın Başkan, kabul edildi. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Gayet farklı bir 
şekilde kabul edilmedi. 

Sos sırası Saym Reşit Ülker'de. Buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, özel yüksek okulların üniversite nite
liğinde olduğu ve aynı zamanda da Anayasa
nın 50 nci maddesine göre, eğitim Devletin baş
ta gelen görevlerinden biri olduğundan dolayı, 
özel yüksek okullarla ilgili kanunun madde
leri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
miştir. önümüzde bulunan kanun bu ihtiyacı 
karşılamak için getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Maalesef bugün yana yakıla; çocuklarımız 

bu duruma geldi, 50 000 genç özel yüksek okul
larda okuyor, bunların âkibeti ne olacak diye 
geldiğimiz noktaya, bir noktadan sonra bile bi
le gelinmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, 
1961 den itibaren başlıyan ve kendisini her 

yıl artırarak hissettiren üniversitelere giremi-
yen çocuklarımızın meselesinin karşısında özel 
yüksek okullar meselesi ortaya çıkmış, bir süre 
sonra da bu özel yüksek okulların memlekete 
zararlı olacağı; genel olarak kâr gayesiyle çalı
şan ve kâr gayesiyle çalışmaları da tabiî 
olan - ticaret için parasını koyan insanların kâr 
gayesi ile çalışması tabiîdir - ve bu gaye ile ça
lışan bu okulların yarın çıkaracağı mühendis, 
doktor, dişçi - doktor yok ama o de gelecekti 
tabiî sonunda - diş tabibi, eczacı ve meselâ bir 
hukukçu yarın bir ağır ceza mahkemesinin ba
şına geçecek, idam kararını verecek böylece 
Devletin kontrolü altında, Dsvletin, önemli, ha
yati âmme hizmetlerini görecek kimselerin ya
rım yamalak, eksik bilgilerle çıkması neticesin
de Türk toplumunun muazzam bir bunalım ve 
buhran içerisinde kalacağı bir süre sonra hâdi
seler ve olaylarla görülmüştür, işte ben kusu
rumuzu; bu olay gözüktükten, bu olay anlaşıl
dıktan sonra bu yolda İsrar etmekle bulurum. 
Bir şey başında görülmemiş olablir, bir şey bir 
zaman sonra görülür, hattâ ne zaman görülürse 
görülsün o hatadan dönmek lâzımdır ve Türk 
geleneklerine göre de hatadan dönmek büyük
lüktür. Biz böyle ifade ederiz. Maalesef hata
dan dönülmemiş ve «şurada bir üniversite var, bu 
üniversiteler özerklikleriyle ortalığı karıştırdı
lar, 27 Mayısta şu rolü oynadılar, daha sonra 
bunu yaptılar, öyle ise mademki elimize bir fır
sat geçti, biz bu özerk üniversitelerin karşısın
da ayrı bir üniversite yapalım, ismi özel yük
sek okul olsun, fakat biz bunu burada kuralım. 
Böyle bir şeyi kuralım, Millî Eğitim Bakanının 
emrinde olsun ve istediğimiz gibi yönetelim» 
fikri hâkim olmuştur. Bunu ilk defa söyliyen 
arkadaşınız değilim, bunu senelerden beri mun
tazaman konuşan bir arkadaşınızım. 

Değerli arkadaşlarım, 
NAİMS İKBÂL TOKGPÖZ (istanbul) — Ço

cuklar ne olacak? 
EEŞİT ÜLKER (Devamla) — Onu da söyli-

yeceğim; şimdi ne olduğunu konuşuyoruz, son
ra ne olacağını söyliyeceğiz. 

Bugün aşağı - yukarı 140 000 civarında res
mî ve özel yüksek okul ile üniversite talebesi 
vardır. Bu rakam İSO 000 ile 140 000 arasında
dır. Bunların 50 den fazlası özel yüksek okul-
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larda öğrencidir arkadaşlar. Böylece birkaç se
ne sonra özel yüksek okullar üniversiteleri yok 
etmiş olacaklardır, yani memleketin hayatına 
özel yüksek okullardan mezun olanlar hâkim 
olacaklardır, işte böyle bir politika izlenmiştir. 
Bu kürsülerde bunun Anayasaya aykırı oldu
ğunu, hatanın neresinden dönersek kâr olduğu
nu, Türk toplumunun korunması lâzımgeldiği-
ni ifade etmişizdir. Bunun karşılığı da; «Bunun 
Anayasaya aykırı olmadığı...» şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi gerçekten tarihî bir ka
rar vermiştir. G-elecek kuşaklar Anayasa Mah
kemesinin bu konuda verdiği, çok derin araş
tırmalardan sonra herkese, her hak sahibine, her 
ilgiliye fikir sorluktan sonra tetkik edip verdiği 
karar memleket hayatında, memleketin kültür 
hayatında tehlikeyi önlemek bakımından bir ye
nilik yapmıştır. 

Şimdi önümüze bu kanun gelmiş bulunmak
tadır. Değerli arkadaşlarım, bir defa bu kanun 
geçici olmak zorundadır. Yani, Bakanlığın sevk 
ettiği sistem Anayasaya uygundur, 1 nci mad
dede sistem gösterilmektedir, geçici bir kanun 
niteliğinde getirilmektedir. Halbuki maddeleri 
okuduğunuz zaman, yapılan değiştirgelerle bu 
geçicilik ortadan kaldırılmış bulunmaktadır, 
mesele bir nevi devamlılık haline sokulmuş bu
lunmaktadır. Kanaatimce Anayasa açısından 
bu mümkün değildir arkadaşlar. Yani, bu ka
nunla devamlı olarak bu özel yüksek okullar 
kurulamaz. Kuruîamamasının sebebi de şudur: 

Anayasa Mahkemesi, iptal kararında Anaya
sanın 120 nci maddesine dayanmıştır: «Üniver
siteler kanunla kurulur ve özerklikleri vardır.» 

Bugün gerekçede belirtildiği gibi, yani ge
rekçeyi hazırlıyan Hükümet ve uzmanları, me
seleyi ciddî olarak tetkik etmişlerdir ve doğ
ru esaslar koymuşlardır; bu konun geçici bir 
kanun olacaktır ve reform kanunu ile, şu yıllar
dan beri getirilmiyen ve nihayet memleketin ba
sma meseleler açan reform kanunu ile birlikte 
bu mesele halleledilecektir. Ancak, gerçekten 
de böyle halledilebilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bununla neyi 
kastediyorum? Şunu kastediyorum: Bir defa 
bugün Ege Üniversitesine bağladıklarımız ha
riç, diğerleri Anayasaya aykırı olarak bir bağ
lantı yapmaktadır, 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Hayret... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet hayret 

edilecek bir şey tabiî. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen müdahale 

etmeyiniz. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hayret edi

lecek, fakat doğru olan bir şey. 
Değerli (arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 

kararında sıariih olanak şöyle demektedir: «Dev
letim, üniversite;lıeıre, onların özerkliği dolayı-
siyle gerekli alanlar için belli sayıda iadam ye
tiştirme ödevi yükliyemiyeceğine göre, üniver
site görevi yapan Ö23el yüksek ojkulları yasak
lamakla, toplumda çok çeşitli işler için çeşit! 
uzmanlara olan gereksemeyi dahi karşılıyama-
mak durumumun yaratılacağı görüşü doğru de
ğildir. Çünkü, bir kez Devlet, yasallar yapa
rak kuracağı üniversitelerle, ya da üniversite
lerle anlaşıp kuracağı yeni fakültelerle çeşitli 
alanlar için çeşitli uzmanlar yetişmesini sağlı-
yabilir.» 

Görülüyor ki, Anayaısıa Mahkemesi, üniver-
ısiter tedrisat eğitim ve öğrenim yaptıkları 
için özel yüksek okulları iptal etmiştir. Bun
dan dolayı da kurulacak okulların fakülte ol
ması lâzımdır. Yani, üniversitelere bağlı ol
ması lazımıdır. 

Akademilerle fakülteler arasında ne fark 
olduğunu, meselâ İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci maddesi: «İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademileri, bilimsel 
özerkliği ve tüzel kişiliği haiz eğitim, öğretim 
ve araştırma yapan yüksek dereceli akademik 
kurumlardır.» şeklinde belirtmek suretiyle aka
demilerin üniversite olmadığını ortaya koymak
tadır. Akademiler üniversite değildir, getiril
miştir (akademilere bağlanmıştır. 

Üniversite Kanununa göre üniversitenin ne 
olduğu da bellidir. Üniversiteler, fakülteler
den, enstitü, okul ve biliimısel kurumlardan 
oluşmuş. Şimdi, fakülteye bağlı bir yüksek 
okul, akademi olabilir; eğer üniverlsiter ted
risat yapılmayan bir alansa o alanda akademi 
olabilir, akademiye dönüşebilir. Fakat üni-
versiter tedrisat, meselâ tıp, tıp için ayrıca bu 
'akademilere bağlı olarak bir tıp yüksek okulu 
açılabilir mi? Açılamaz arkadaşlarım. Açılarnı-
yaoağı içlin Hükümetin getirdiği madde ve onu 
taflribedem maddelerde geçicilik unsurunu kabul 
etmek lâzımdır. 

Burada bir şeyi de üzüntü de belirtmek 
istiyorum. Ege Üniversitesi, Anayasa Mah
kemesi kararına uygun, yani Anayasaya uygun 
bir eylemin içine, bir hareketin içine girmiş 
ve kabul etmiştir. Fakat diğer üniversiteler? 
Maalesef haklarıdır. Evet, Üniversiteler Ka
nununa göre böyle bir şeyi kurmak için 2 nei 
maddede yazıyor; «Üniversiteler ve fakülteler 
kendilerine bağlı olarak yeni enstitüler, bilim, 
araştırma, öğretim ve yayım kurumlan (açma
ya yetkiMMer. Bunların yönetim şekilleri 
bağlı oldukları üniversite veya fakültelerce 
belirtilir. Gerekenlerine ilgili üniversite senato
su kararı ile tüzel kişilik verilebilir.» 

Ben tabiî (komisyondaki arkadaşların konuş
masından anlıyorum, üniversiteler demişler 
M; biz yetkili organlarımızda bu kararı alama-
dik. 

Değerli arkadaşlarım, bugün üniversitelerin 
yetkili organlarında bu kararı alamamaları do-
layısiyle Anayasaya kesin bir şekilde aykırı 
olarak, Anayasa Mahlsemejsinin kararındaki 
açıklığa da aykırı olarak lakademiiilere bağlıyo
ruz. Biz, geçici bir süre için akademilere bağ
lıyoruz. Bu, Anayasaya aykırıdır. Fakat, şu 
anda da yapılacak başka bir şey yoktur. Ya
ni, hem Anayasaya aykırıdır, hem de yapacak 
başka bir şey yoktur. Bu, üniversitelerin 
muhtariyeti bu şekilde yorumlamaları netice
sinde olmuştur. Ama, şunu da söylemek... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz bitti 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, bağlıyorum efendim. 

Şunu da söylemek isterim ki, evvelce de, 
1961 den itibaren beyan etmişimdir; üniversite 
muhtariyetini böyle anlamak müm|kün değil
dir. Üniversite muhtariyeti kamu oyunun 
kontrolündedir. Bize izahat vermek mecburiye
tindedirler. Bize dediğim, milletvekilerine de
ğil, Türk Milletine gerekçelerini açıklamak 
mevkiinldedirler ve aynı zamanda da reform ta
sarısı için 1968 de bu kürsüden söylediğim gi
bi, «eğer üniversiteler reform tasarılarını ha
zırlayıp getirmezlerse Meclis, meseleye el koy-
mıyacak mıdır demişimdir» bu görüş doğrudur. 
Bugün Parlâmento, eğer üniversiteler bunu ka
bul etmiyorlarsa, birtakım geçici hükümler ge
tirebilir. Yani onlar nasıl eHerindeki hukukî 
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imjkânlan fiilen kulanmiakfca ise, Parlâmento 
da eündeki imkânları kullanır. 

Değerli arkadaşlarım, benim netice olariak 
söylemek L̂ ıfcediğim şuldur: Buradaki Hüjkümet 
tasarısı istilkametlinde oylıarunızı kullanmalı 
ve değişiklikleri öyle yapmalıyız Komisyon
lar değiştirmişse de düzeltmeli ve ancak bu şe
kilde Anayasa önünde muteber bir metin, - de
min söylediğim sakatlıklar konusundaki sözle
rim mahfuz kalmak kaydiyle - bu Kanun yerin
de bir kanun olabilir. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — ©öz sırası Sayın Nuri Koda-

manoğlıı'nda. 
Sayın Kodamanoğlu?.. Yok. 
Sayın Kemal Demirer, buyurun efendim. 
IKEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş

kan, muhterem '.arkadaşlar, çok önemli bir Ka
nun tasarısını görüşüyoruz. Demin de arz etti
ğim gibi, ana, baba, evlât olarak geniş bir halk 
kütlesi bu tasan ile ilgili görüşmeleri büyük 
bir merak ve alâka ile izliyorlar. 

Hepiniz biliyorsunuz; 12 . 1 . 1971 gün 
971/3 sayılı karan ile Anayasa Mahkemesi, özel 
yüksek okulları, Anayasanın 120 nci maddesi
ne dayanan, özerklik ilkesi içinde öğrenim yap
maması ve kâr amacı güden kurumlarca kamu 
hizmetinin yürütülmesinin 00 inci maddeye ay
kırılık teşkil etmesi mucip sebeplerine dayana
rak yüksek öğrenim veren özel okullara ilişkin 
hükmü iptal etmiş bulunmaktadır. 

Bugün yürürlüğe girecek olan bu karara 
göre, eğitimde reform niteliğinde bir Hükümet 
Tasansi komisyonlara intikal etmiş, bu tasarı
ya göre, özel yüksek okullar meselesi çözülür
ken, bu özel okullann bağlandığı ilgili akademi
lerin yeni. bir tür üniversite haline getirilmesi 
bu Kanunda öngörülmüştür. Bu suretle 9 Tem
muz 1971 tarihinden itibaren hukukî varlıklan 
sona ermekte bulunan özel yüksek okullann 
öğrencilerine yeni ders yılında öğrenimlerine 
devam imkânını sağlamak,, diğer taraftan özel 
teşebbüsün, Anayasanın 88 inci maddesinden ya
rarlanmasını temin için bu Kanun tasarısını ha
zırlamış bulunmaktadır. 

Tasannm gerekçesine göre, bu Kanunla mev
cut özel okul öğrencileri, üniversite ve akade
miler gibi ilmî özerklik niteliği taşıyan Devlet 
kurumlannca açılacak resmî yüksek okullara 

intikal edecek, belli bir yönetim rejimi içerisin
de mezuniyetleri temin edilmiş olacaktır. 

Kanun tasarısı buraya kadar çok güzel. Bu 
tasarısından şu haliyle faydalanan yalnız özel 
yüksek okullara kayıtlı olan öğrencilerdir, özel 
yüksek okullar, her sene resmî üniversite ve fa
kültelere giremiyen 20 binin üstünde lise me
zunu paralı da olsa kendi bünyelerinde topla
makla yüksek öğrenim lsurumlarına büyük çap
ta ferahlık sağlamakla kalmıyor, liseli çocukla-
nmızın da yüksek tahsil arzulanna geniş çap
ta katkıda bulunuyor. 

Kanun tasansma ekli 1 numaralı çizelge in
celendiğinde; özel okulların bağlandığı akade
miler özel okulluk hüviyetinden kurtulup, res
milik hüviyeti kazanan okulların birinci sınıf
larına öğrenci alabilecekler midir? Kanun tasa 
nsında, bu konu ile ilgili hiçbir kayda rastla
mak mümkün değildir. Yalnız, Kanunun birinci 
maddesinin açıklanmasında : Tasarının 21 nci 
maddesi, 1 nci madde ile yakinan ilgilidir, 21 nci 
madde gereğince üniversiteler, fakülteler ve 
yüksek okullar açmak suretiyle özel yüksek 
okullann öğrencileri bakımından kapasite ya
ratmak istedikleri takdirde bu kanun hükmün
den yararlanabilecektir. Tasarının bu şekilde ha
zırlanmasına, üniversite özerkliğinin mahfuziye-
ti bakımından bilhassa itina gösterilmiştir. 
Kaydı mevcuttur. Ya «özerk bir kuruluşuz» di
ye, kapasite yaratmak istemezlerse, yüksek okul 
lar açmaz, açma işini geçiktirirlerse, Bakanlı
ğın elinde hiç bir müeyyide mevcut olmadığına 
göre, bu yıl miktarlan bir hayli kabank olan 
lise mezunlannın hali nice olacaktır? 

Muhterem arkadaşlar, konu önemlidir. Bu 
önemli konuyu Millî Eğitim Komisyonunda va
zife alan çok değerli arkadaşlarım, her türlü his
si davranışın ötesinde, sırf lise mezunu çocuk-
lanmıza yüksek tahsil imkânlarını hazırlamak 
açısından hareketle, Hükümet tasarısında bâzı 
değişiklikler yapmışlardır. Sayın Hükümet; 
«Bu Kanun bir tasfiye kanunudur» «diyor,» Bu 
Kanun, geçicidir. Bu Kanun sizi endişelendirme
sin, biz resmileştirdiğimiz özel okullann birinci 
sınıflanna yine öğrenci alacağız.» Diyor, ka
nun, metniyle çelişkiye düşüyor. 

Bu Kanun bir tasfiye kanunu ise, biz iddia-
lanmızda haklıyız. Bu okul resmileşirse bile, 
birinci sınıflanna öğrenci alınamaz, her yıldan 
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farklı olarak bu yıl onbinlerce lise mezunu 
açıkta kalır ve yüksek öğrenim yapamazlar. 

Bu Kanun «geçicidir» diyorlar; geçici değil
dir. Şimdi, elimizdeki tasarının 5 nci sayfasın
da Millî Eğitim Komisyonunun raporundan bâ
zı cümleler arz edeceğim. Gerekçenin 2 nci mad
desinin son cümlesinde: «Özel Yüksek okullar, 
resmi bir nitelik kazanmak suretiyle akademi
lere bağlanacak, bu kurumlar gerek öğrenci, 
gerek öğretim görevlisi ve gerekse bina bakı
mından genişletilecektir. Yüiksek öğretim refor
munda, özel yüksek okullar meselesi çözülürken, 
ilgili akademilerin yeni bir tür üniversite hali
ne getirilmesi öngörülmüştür.» kaydı vardır. O 
halde geçici değildir. 

Yine 1 nci madde ile ilgili açıklamanın son 
paragrafında: «Maddede yer alan kurumların 
üniversiter nitelikte öğretim yaptıkları Anaya
sa Mahkemesince kabul edilmiş bulunduğundan 
ve öğretim reformu ile ilgili bu müesseseler ba
kımından yeni bir gelişme imkânları da ele 
alınmış olduğundan kuruluş ve işleyişin yeni bir 
mevzuatla daha rasyonel mesnetler kazanacağı 
şüphesiz görülmüştür. «Denilmektedir. O halde 
bu kayda göre bu Kanun, geçici değildir» 

Yine gerekçenin 4 ncü maddesinin 4 ncü pa
ragrafının son cümlesinde; «Yüksek öğretimin 
paralı olmasını temin ve tesis etmek, eğitim 
reformu kanunlarına bir başlangıç olarak» kay
dı konmuştur ki başlangıç olarak kabul edildi
ğine göre, bu Kanun geçici değildir. Ve hepi
mizin elinde bu metin bulunduğuna göre, bu be
şinci sayfayı baştan sonuna kadar tetkik ettiği
niz zaman göreceksiniz ki, bu Kanunu geçici 
saymak mümkün değildir. 

Sayın Bakan, «Resmileştirdiğimiz bu okulla
ra yeni öğrenci alacağız, »diyor. Kanuna kayıt-
koyalım diyoruz, «olmaz^ Akademiler kendi 
statüsü içinde öğrenci alacaklardır.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, Ege Üniversitesi ha
riç özel yüksek okulların bağlandığı akademi
lerin hepsi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisidir 
Bu akademinin statüsüne göre, bir dişçi okulu
na, bir eczacı, kimya ve gazetecilik okullarına, 
mimarlık ve mühendislik okullarına bu statü 
içerisinde öğrenci almak mümkün değildir. Sa
yın Bakan doğru söylüyor, öğrenci alınacaktır. 
Alınacaktır; ama yalnız Ticari ve İktisadi İlim
ler Akademisi statüsü içerisinde oraya öğrenci 

alınacaktır.Aynı statü içerisinde bir kimya bö
lümüne, bir dişçi eczacılık bölümüne öğrenci 
almak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar, Ibir akademinin statü
sü, bütün yüksek lokulları kapsıyacak nitelikte 
midir? Bu konuda neticeye varmak endişesiz, 
salim düşünmek bizler için cidden zordur. 

Büyük bir vebal ve sorumlulukla karşı kar-
şıyayız. Eğer yanlış bir karar verirsek, bu ha
tanın telâfisi mümkün olamaz. Ana, baba, evlât 
olarak geniş bir kütleyi sıkıntıya sokar ve peri
şan ederiz. 

Bu kanun tasarısında, Plân Komisyonunun 
değiştimini yerinde bulmuyoruz, Millî Eğitim 
Komisyonunun igörüşünü aksettirmiyor. Bura
da, Umumi Heyette bu kanunun hiç olmazsa... 

BAŞKAN — Sayın iDemirer, süreniz bitti 
efendim. 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Muhte
rem Başkan, rica ediyorum, birkaç dakika daha 
lütfetmez misiniz? 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
KEMAL DEMİRER (Devamla) — Umumi 

Heyette, mutlaka kanunun 1 nci maddesi, hiç 
olmazsa Millî Eğitim Komisyonunda kabul edi
len şekli ile çıkmalıdır ki, resmî bir nitelik ka
zanan bu yüksek (okullara en az 20 bin civarın
da bir lise mezunu daha alınarak yüksek tahsil 
imkânlarına bu gençler kavuşturulabilsin. 

Bugün, 102 248 genç üniversite giriş sınav
larına katılmış durumda. Yüksek 'Heyetinizden 
soruyorum; üniversite yetkilileri, Millî Eğitim 
Bakanlığı, bu sene üniversite ve fakültelere, 
akademilere, yüksek okullara ne miktarda öğ
renci alınacağını açıklamışlar mıdır? Yine Soru
yorum; Yüce Meclis, üniversitelerine bu malî 
yıl bütçesinde istediği kadar lödeneği vermiş 
olmasına rağmen, bu ödenek artırılması karşı
sında acaba üniversitelerimiz artırılan ödeneğe 
karşılık öğrenci kontenjanını artırıcı bir çaba
ya ve çalışmaya girmiş midir? Girmişse bunun 
miktarı nedir? Bu konuda 'hiçbir açıklama ya
pılmadığına göre ve bugünkü basının beyanı 
da bu açıda, bu yönde olduğuna göre, o halde 
kontenjan yine geçen seneki kontenjanın aynı
dır, 15 bin 'kişi alınacaktır ve bu 102 bin kişi
den 87, 88 bin kişi de sokakta kalacaktır. 

Parlâmento olarak bu dâvaya sizler de sahip 
çıkmazsanız kendi çocuklarınızı, 'seçmenlerini
zin (çocuklarını, hısım ve akrabalarınızın çocuk-
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larını, en yakınlarınızı mağdur ve perişan et
miş olursunuz. Benim fikrime İtibar etmez, ka
nunu Plân (Komisyonundan {geldiği şekilde ka
bul ederseniz, Sayın Bakanın ifadesiyle (bu tas
fiye kanunu işlemeye başlarsa, 'özel yüksek okul
ların (birinci sınıflarında sınıfta kalan öğrenci
leri ne yapacaksınız? Bu öğrencileri nerede oku
tacaksınız? Bu çocuklar, «Yüksek okul öğrenci-
siyiz» diye üniversite (giriş sınavlarına katılma
dıklarına göre, - demin de bunu arz ettim -
bunları sokak ortasında nasıl bırakacaksınız? 
Resmileşen okulların ikinci, üçüncü, dördüncü 
sınıfında sınıfta kalan çocuklar bu sınıflarda 
iki yıllık olarak Öğrenimlerine devam ederken, 
sırf bu birinci sınıflar kaldırıldığı için sokak
ta kalan bu çocuklara karşı, öğretimde fırsat 
eşitliği ilkesini» uyguladığınızı iddia edebilir 
misiniz? Sosyal adaletin {gerçekleştiğini iddia 
edebilir misiniz? ISusan yetkililerin yanında 

akademilerin kendi statüleri içerisinde öğrenci 
alacaklarına, arz ettiğim dertlere çare bulacak
larına şahsan inanmıyorum. 

Yüce Meclisten rica ediyorum, Kanunun 
1 ncd maddesi çok mühimdir. Bu maddede Millî 
Eğitim Komisyonunun görüşüne iltifadetsin, 
vatan salahında geniş bir vatandaş kütlesini hu
zura kavuştursun. 'Takdir Yüce Heyetindir. 

Hepinize 'saygılar sunuyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
sırasını (bekliyen sekiz üye vardır. 

Saat 19,00 olmuş, Igünlük çalışma süremiz de 
dolmuş bulunduğundan, 12 Temmuz 1971 Pa
zartesi saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma (saati : 19,04 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kurulunıa üye seçimi 
â. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

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

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

£ - 1KÎNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Bursa Mlldtveikli Kasıma önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2|/13) (8. Bayisi : 201 e 1 nci ek) ('Dağıtıma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

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

3. — Asayişe imüassir Ibâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12ik e 
1 nci ek) (Dağıtana tarihi : 15 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B • TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Faihri Uğrasız-
oğiu'nun, Mîllet Meclfcri İçtüzüğ^nıÖJû 195 ve 196 
nci maddelerinin dleğiştirilmesine dair tüzü& 
teklifi ve gündom* elmmaaına dalar ansrgen. 
(2/199, 4A55) 

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

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

4. — Eski Mardin Miltetvekai Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesd Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara-



rm Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e, 1 nei ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül-

^ meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5 /5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milleıfeve-
kili Hilmi %güzar ve Kocaeli MiletreMli Veh
bi Eniğiz iin Genc'i af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/3188, 2/480, 2/4®2) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıma tarihi : 16.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1OT1 aylan hesaplarına aflt Meclis 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/1(6) 
(S. Sayısı : 367) (Dağıttıma tarihi : 16.'6.19'71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstan/bul Üyesi 
Rifat öztürkıçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(12/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11 — Kaıstlamionu MiMetveMi Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
maidde eklenmesine dair kanun teklifi hakikında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı koçanın ayrıl

ması hakkında kanun tdklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) i 

13. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratluoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevffikoğiu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 101 e 1 nci ek) (Da
ğ ı m a (tarihi : 2 1 . 6 . 1OT1) 

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

15. — Safcarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarımın disip
lin cezalarının affına dair 'kanun fbakldfi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . İSTİ) 

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

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

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

19. — 31 . 7 . 1970 gün v e 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetveton kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında ikamın tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık* 
lan tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C, 
Senatosu S. Sayısı ; 1578) (Dağıtma tarihi ; 
2 1 . 6.1971) 



3 — 
20. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-

Boitiyfa, ellerinde sağlık muayene ffişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bültün muharip gazilere Millî Savunına Bakan
lığınca sağlık muayene üşi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Mil î ©avuıntma Komisyonu ra
poru (3/301) (S. Bayım : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

21. — MiMet '.Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 mıalî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 7 .1971) 

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 19*69 imalı yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtana tarihli! : 3 . 7 . 1971) 

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
günJün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
çırak, kalüa ve ustablk (kanun teklif i ve Şamayı, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plânı 
koımisyoniaiTnıdan seçilen 4 ter üyeden kandı» 
5 No. lu Geçfflei Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi s 
10 . 3 .1971) 

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

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

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla-

" rm mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

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

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çallısına 
Adalet, Maliiye ve Plân komiĝ on3ıaToynıdlafli secdem 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 iarkadiaşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 606 sayılı 
Kanunun 128 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının fealdınJjmıaBa ve bir fıkra eklenmesi üe 



îzmiir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın, 506 ısayıllı Sosyal Sigortalar Kanu-
aıunnn 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
'îkaıraın fcekliıffljeri r e Çalışma ve Plâaı komisyon
larından 8 «eır üyeden kurulu 41 nnmıaraiı Ge
çidi Komisyon .raporu (2/496, 2/323) (S. Ba
yisi : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

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

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de-
ğiışiıklilkler yapııltaası hakkımda kanun tasarısı 
ile l^tanlbul Milletvekili Reşat Ülker'in, Miüî 
inyıü'ar kanunu ıtekUilfi ve îmıar ve İskân, IçâşLerf 
ve Plân komisyomiBanndan 5 er üye sekilerek ku
rulan 7 nuimaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (>S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevrut Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

13. _ Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
mıasbedilenilere giyecek ve teçhizat verilmesi 
ihıaikjkıınsda karnın tasarısı iflie TralbBorı Milflietve-
kiild Ahmet Şener ve 3 arkadaşımın, muvazzaf 
laatsuıbaylara verdlleeefc ellbise vıe ıteçjhizat hak
kımda kamun tekKö ve flcdlşNerıi, MMî Saivunmıa 
ra Hıân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtana (tarihi : 14.5.197İ1) 

H'4. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili îlihaımi Sanıoar ve 16 arkada
şının, Harb okuMarı kanunu teklıitEi ve MiflJlî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonllanndan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 ıraımıaralı Geçici Ko
misyon rapora (1/100, 2/142) (S. Sayısı : 3233) 
(Dağı/torna tarihi : 20 . 5 . 1971) 

•15. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
istanbul Milletvekili llhajmd Sancar ile 15 arka

daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

16. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/612) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

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

18, — 5 . 9 . 1963 tarihli 've 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin D olun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

19. — 14 . 7 .1905 tarihli ve 657 sayılı Dev-
left Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla <efclenen ek [geçici 5 nci 



maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

20. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yıltlı Osmanoğlu, Nazimiye'den doğma 22.1.1987' 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

21. — Kastamonu, iline bağlı Daday ilçesinin 
TJyuköiren köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetioğlu, Neciibe'-
den doğma 15 . 3 . 19İ43 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru 03/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

22. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyümün 16 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 19150 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başhakanlıik tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (8/290) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

23. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 92 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıplı Mehmetioğlu, 
Güneşten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/03) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

24. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 2İ3, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

25. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz kıöyü hane 20, cilt 35, sayfa 7>3 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum

lu Albidln Demiribağ:'in Ölüm ceızasma çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/4117) ('S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

26. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi,-Büyük-
dere Dedekorkut sökaik, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.194& doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 3©2) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

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

X 28. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksaıdiyle Türk Hava 
Kuvveti erinin güçlendirilmesine katıılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

29. — İbrahim, Recep Ayışık'ın cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 30. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

31. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu, 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 32. — Nüfus kanunu tasaınsı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarıaıdan se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

33. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
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Cumlhuribaşkanlığı tezikereisi ile İçişleri Komis
yon/u raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma «tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 34. — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğreniralerine devam edebilmeleri için açılacak 

resmî yüksek okullar hakkımda kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân kotaıisyıonları raporları 
(1/488) (IS. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi: 
3.7.1971) 

(Millet Meclisi 1'28 nci Birleşim 



Dönem : 3 *) if\ 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 U 

5 .'9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili İhsan 
Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 17 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, C. Se
natosu Denizli Üyesi Hüseyin Almaca ve 5 arkadaşının, C. Sena
tosu Malatya Üyesi Hamdi Özer 'in aynı mahiyetteki kanun tek
lifleri ve Maliye, Millî Eğitim v e Plân Komisyonları raporları 

(1 /366, 2/24, 2 / 8 1 , 2/209, 2/280, 2 /420) 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarıss (1/366) 

T. C. . , 
Başbakanlık 20 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1066/5299 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 16 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştmlan «5 . 9 . 1963 tarih ve 326 sayılı Kanunun Geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
S. Demirel 
Başbakan 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı gerekçesi 

1937 yılında başlanmak üzere memlekette hissedilen öğretmen noksanlığını gidermek, köylerde, 
mahrumiyet bölgelerinde her türlü eğitim - öğretim nurundan yoksun vatandaşları bu nimetten 
yararlandırmak maksadiyle 3238 sayılı Kanuna göre eğitmenlik müessesesi ihdas edilmişti. Bunun 
bütün yurda süratle dağılması, bölge bölge kurslar açılarak.bu işe ehil kimseler yetiştirilmesi 
birkaç yıl devam etmiş ve bu arada binlerce eğitmen millî eğitim ordusuna katılmıştı. Bunların 
içerisinde kıta çavuşluğu yapmış, ilkokul mezunu ve bazaıı da ortaokul sınıflarından çıkmış, olduk
ça tahsilli kimseler de vardı. Memlekete hizmet, köyünde kendi yağı ile kavrulma gibi sırf mah
rumiyetin acılarına yıllarca katlanan bu vatandaşlar karşılarına aldıkları 30 - 40 ve bazan da 50 - 60 
çocuğu 3 yılda hayata hazırlar şekilde okur - yazar etmeye çalışmışlardır. 
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Onların yetiştirdikleri genç nesil karşılarına öğretmen olarak çıkınca bir kısmı alçak gönüllük 

göstererek meslekte kalmış, bir kısmı yaşlanarak ve bir kısmı da başarısızlığı tesbit edilerek tas
fiye yoluna gidilmek suretiyle adedi günden güne azalmaya başlamıştır. Bugün onlardan 2 448 
kişi kalmıştır. 326 sayılı Kanunla bunların tertifi yoluna gidilmişse de 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun geçici 65 nci maddesi bu uygulamayı imkânsız kılmıştır. 

Bugün 25 yıldan fazla hizmet görmüş, yaşları da 60 civarında olan eğitmenlerin hizmetlerinin 
yalnız borçlanmak suretiyle 10 yılının sayılması, emekli olma müddeti dolmadan ayrılmalarına 
se'bebolmaktadır. Çünkü kendilerine verilen bu 10 yıllık süre dışında daha uzun yıl çalışmaları 
gerektiğinden müddetlerini doldurmadan yaşları 65 e ulaşmakta ve bu haktan mahrum kalmakta
dırlar. Hepsi de emeklilik denen memurların ömürlerinin onun yoluna harcadıkları bu teminat
tan mahram ve ona ulaşamamaktan dolayı üzüntü içerisinde kalmaktadırlar. Başlangıçta bunu 
hissedemiyen eğitmenler işin vahametini anlamış olsalar gerektir ki, bugün yüzlerce dilekçe ile 
müracaat etmekte ve haklı dâvalarının savunucumu öllm'afetlaldırllaır. Sepisi 'de senelerce 'hizmet ettik
leri Devlet kapısından eli boş aynlacak duruma gelmişlerdir. Bunların menşeleri ne olursa olsun 
çürüttükleri ömürlerinin son yıllarını refah ve huzur içinde geçirmeleri için merhamet ellerinin 
uzatılması gerekmektedir. 

Sayıları çok az olan eğitmenler Hazineye bir külfet de tahmil etmıiyeceklerdir. Halen mevcut 
2 448 eğitmen, ortalama 25 yıl çalıştıklarına göre başarısız yılını da çıkaracak olursak, beş yılda 
bir terfi esasına göre 4 terfi alacaklar ve maaşları da âzami 500 liraya yükselecektir. Geçen yılla
rın farklarını alamıyacaklarma ve halen de 400 lira maaş aldıklarına göre arada 100 liralık bir 
artış olacaktır. Bu 100 lirayı 2 448 ile çarpacak olursak yılda 2 937 600 liralık önemsiz bir mik
tar ortaya çıkacaktır. 

Sayıları günden güne azalmakta ve tamamen ortadan kalkacak olan eğitmenlerin geçmiş hakla
rının verilmesi için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Konya Milletvekili İhsan Kafbadayı ve 5 arkadaşının, 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 
kaldırılması ve eğitmenlerin aylık kadrolara geçirilmesine dair 12 Eylül 1963 tarihli ve «326 

ısayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştiriltaesine» dair kanun teklifi (2/24) 

<Güven Partisi 
T. B. M. M. Grupu 23 . 10 . 1969 

Başkanlığı 
Sayı : 1 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3238 isayılı Köy Eğitmenleri Kanununun kaldırılmam ve eğitmenlerin aylıkâı kadrolara 'geçi
rilmesine dair, 12 Eylül" 1963 (tarihli ve 326 sayılı Kanunun ıgeçiei birinci maddesinin değiişitiriime-
sine dalir kanun teklifimiz ve gerekçesi1" ilişikte takdim kılınımışttır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Konya Milletvekilli Hakkâri Milletvekili Konya Milletvekili Afyon K. MilletveMlii 
îhsan Kabadayı Ahmet Zeydan Vefa Tanır Hamdi Hamamcıoğlu 

Kayseri Senatörü Van Milletvekili 
Sami Turan M. Salih Yıldız 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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GEREKÇE 
326 sayılı Kanunla 3238 sayılı Kanuna göre yetiştirilen eğitmenler aylıklı kadroya geçirilmiş 

ve bunların eğitmenlikte geçen hizmetlerinden on yılı emekliye sayılmıştır. 
Anoalk, kanunum uygulanması sırasında hizmet süreleri 25 sene arasında bulunup da yaş haddi 

dölayısiyle emekliye sevk edilenlerden bir kısmının emekliye sayılan hizmet sürelerinin geçici 
maddedeki tahdit sebebiyle 15 yılı tamamhyamadıkları anlaşılmış ve bu yüzden de emekli maaşına 
hak ikazanamamıışlardır. 

Uzun hizmet yıllarına rağmen bu vatandaşlar, sözü geçen geçici maddedeki ölçünün dar tutul
ması yüzünden, açık ve acı bir mağduriyete uğramışlardır. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak ve 
mağduriyetlerini telâfi etmek maksadiyle bu geçici maddedeki on yıllık hizmet müddetinim 15 yıla 
çıkarılması uygun olacağı düşünülmüş ve bu kanun teklifimiz bu amaçla hazırlanmıştır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ İHSAN KABADAYI VE 5 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

3238 say ıh Köy Eğitmenleri Kanununun kaldırılması ve eğitmenlerin aylıklı kadrolara geçiril
mesine dair, 12 Eylül 1963 tarihli ve «326 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin de

ğiştirilmesine» dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 12 Eylül 1963 tarih ve 326 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir., 

«dBu kanunla aylıklı kadrolara getirilen eğitmenler 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci madde
sindeki esaslar dairesinde ve altı ay içinde bir yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
müracaatta bulunmaları şartiyle bu kanunun yürürlüğünden önce eğitmenlikte geçen hizmetleri
nin en çok 20 yılı borçlanma yoluyla fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Bu müddetler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 sene geriye doğru hesaplanır. 
Kanunen gereklıi süreleri 'doldurmadığı için kendilerine emekli maaşı bağlanmadan yaş haddi 

ddlayısiyle meslekten! ayrılmış olanlara da bu madde uygulanır. Toptan yapılan ödemeler ise, bağ
lanacak êmekli maaşından mahsubedilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —Bu kanunu Milî Eğütim ve Maliye bakanları yürütür. 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 340) 
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Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, köy eğitmenlerinin aylıklı kadrolara 
geçirilmesini sağlıyan 326 sayılı Kanunun kaldırılması ile hak, yetki ve görevlerinin yeniden 

düzenlenmesine dair kanun teklifi (2/81) 

14 Kasım1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile Denizli Senatörü Hüseyin Atmaca tarafından verilen 
Millî Eğitim Komisyonu 2/572 numarada kayıtlı «Köy eğitmenlerinin aylıklı kadrolara geçirilme
sini sağlıyan 326 sayılı Kanunun kaldırılması ile hak, yetki ve görevlerinin yeniden düzenlenme' 
sine dair» kanun tekliflerinin yenilenmesini ve işleme konulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Tnaİbzton 
Ahmet Şener 

Çanakkale 
M. Çalıkoğlu 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Ankara 
Y. Ziya Yağcı 

Yozgat 
Abdullah Baştürk 

Bursla 
Sadrettin Çanga 

İçeıl 
Turhan Özgün er 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Man/bul 
Bahir Ersoy 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Sinop 
Fikret Övet 

Bollu 
Kemal Demir 

İzmir 
Ketml Önder 

'Sakarya 
B. Turgut Boztepe 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

•Biledik 
Mehmet Ergül 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

13 .10 .1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy eğitmenlerinin aylıklı kadrolara geçirilmesini sağlıyan 32'6 sayılı Kanunun kaldırılması ile 
hak, yetki ve görevlerinin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Gereğini sıaygiyle arz ederiz. 
Denizli Senatörü Sakarya Milletvekili 
Hüseyin Atmaca Hayrettin Uysal 

Millet Meclisi (S. ISayifsı : '340') 
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« R E K Ç E 

G-eçlmSiiş yılların torftuiaştırdığı bâzı 'adaletsizliklerin gtiderillmeısi, ımeıvout kanunlardaki boş
lukların doldujrulmlası ve gerçeklere uymryan yönlerinin düzeltilmıasi amıaGİyle 1961 Anayasası 
ışığı altımda çok siayıda kamın yaıpnua çalışmaları yapılımışıtır. 

Ancak klöy eğiiltmiernerli ile ilgili 326 sayılı Kanun bir • 'adaletsizliği bütünüyle giderememiştir. 
Gıerçefatem, köy eğitmenlerime sağlam ve hukukî sltaltü sağlamak amaciyle kabul edilen bu ka

nun, 1937 yılımdan beri süregelen dertlerini kaldıramamıştır. 

(Bu kanunla yiirtmJiaDtı yıldır Türkiyenin küçük Köylerinde sadakatle Türk Millî Eğitim hiz-
ımietinıde bulunan kıöy eğitamenleri, aylıklı kadrolara geçdrilmieikle beraber, hizmıetleriimin ancak on 
yılı emekliliğe sayılmış ve bu on yıl da kıdeme esas alınimiaiksızın, bütün eğitmenler hazmet sü-
ırelerâne ve öğrenim duruımlanna bakılmaksızın, 14 neü dereceye geçirilmiişlerdiir. Kanunun kabul 
edildiği 19*63 te 26 yılını dolduran bir eğitmenim, böylece 16 yılı sayılmamış, sianlkö. hiç çalış
ılmamış gliibi bir işlem görmüşıtür. 

İdare ve iş huibulkuimjuzıda büyük bir uygulama 'alanına kavuşan «(kıdem müıessesesi» nin 
bu derece ihlâl edildiği görülmemiştir. 

Köy eğitmenlerimden soora aylıklı kadrolara alınan Diyanet İşleri görevlilerinin bile geçmiş 
hiizmjeitleri ve kaybolan halkları gözetilerek üç terfii, dokuz yıllıik kıdemıe halk Ikazanımıak ve 
(maaşları 5Û0 - 700 liraya kadar yükseltilmek sureciyle imtılbalklara yapılmıştır. Eğitmenler ise, 
26 yıldır Türikfiyienin küçük köylerimde gündüzleri dkulların eğlitim, öğertiım ve yönetim işleriyle; 
geceleri de halkımızın dkuımla ve yazma öğretimi ve sosyal meseleleriyle uğraşarak yuirt kalkın-
maısımda yılmıadan çıalışitıkları halde, karşılık olarak sadece yemi tâyin «dilen bir mamur gibi 
14 ncü dereceye alınarak 300 - 350 lira ımaaşla «geçümmek zorumda bırakılmışlardır. 

Öte yandan, ayını ülkü uğrumda dirsek dirseğe ömürlerini torpilledikleri, kadende, kıvançla 
ortak oldukları ilkokul öğretmenlerine verilen 'eğitim ödeneği ve 222 sayılı Kanunla ilokul mü-
dlürlerii, ımüdıür yardımıcıları ve tek öğretmenli okulların öğretmenlerine yönetim hizmetlerime 
karşılık makam tazminatı, yıllardan beri köy okullarının her türlü eğiitûm, öğreıtim ve yönettim 
işleirimi yürüten eğitmenlerden esirgenmiştir. 

(Böylece İdare ve İş Hjufcukuımıuzun geımel iLkelertimden biri olan «eşit işe eşit ücret» kaidesi ze-
dıelenımliş bulummaiktadır. Kaldı ki, 1961 Anayasasının 45 ndi maddesinde «Devlet, çalışanların 
yapitıkları işe uıygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli, 
adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır» denildiği halde, sayıları üobline yakla
şan eğitmen topluluğu bu maddemin himayesi dışımda bırakılmıştır. 

•326 sayılı Kanunla haklarımın ancak bir kısmıma kavuşmuş olan eğiıtm!enlerm, kendilerime 
eimsal teşkil eden Diyanet İşlerii görevlileri ve öğretmenlerin benzer hizmetler karşılığında elde 
elttiklerıi halk ve menfaatleri sağlamaları, Anayasamız ve genel hukuk ilkeleri karşısında bir 
zofruınkuluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

326 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılarak 'köy eğitmenlerinim halk, yetki ve görevlerinin 
yenliden düzenlenmesiyle yalnız mevcut bir haksızlığın gMerilımeısd değil, aynı zamanda Türk 
Millî Eğitiminin huızursaızlulk sebeplerimden birimin de yok eıdilmesd sağlanmış olacaktır. 

Millet Meclisi (S. iSayısı : '340) 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL VE 17 ARKÎADAŞININ TEKLİFİ 

Köy Eğitmenlerinin an/UMı kadrolara geçirilmesini sağhyan 326 sayılı Kanunun kaldırılması ile 
hak, yetki ve görevlerinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tekklifi 

IMADDE 1. — 3:26 sayılı Kanunla diğer kanunların bu kamuna aytkın bükümleri yüHirlükten 
foaldıMmışrtır. 

iMADDıE 2. — 326 sayılı Kanunla aylıklı kadrolara getirilen eğitmenler 5434 sayılı Kanunun 
geçidi 65 nei maddesıindelki esaslar dairesinde ve 6 ay âçıinde bir yazı ile T. C. Etaudkli Sandığına 
müracaatta bukmırnaları şartiyle 326 sayılı Kanunun yürürlüğünden öncıe eğiltmıenliklfce geçen hiz-
miatlerinıin taanaımı borçlanılma yoluyla fiilî hizmet sürelerime eklenir. 

ÛVEADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 yıllılk fiilî hikmetlerini doldur
muş bulunan eğitmenlere 5 terfi hakiki tanınmıışltıır. 

MADDE 4. — Eğitmenlerin terfi, taltif, tecziye ve nakilleri ilkokul öğretım'enjleri hakkındaki 
büklümlere göre yürütülür. 

MADDE 5. — Üçüncü mıadde hükümleri saklı kalmıak şartiyle eğiitmenler 14 ncü derece ay-
lılklı kadrolara geçirilirler. 

MADDE 6. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrıolarüyle Merkez Kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasınla dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde 58 sayılı Kanunla değiştirilen Özlük İşleri Genel Müdür'lüğü başlığı altındaki 
kadroardan (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolara yeteri kadar kadro eklenir. 

MADDE 7. — Kadroya geçirilen Öğretmenlere ayda 150 lira eğitim ödeneği ödenir. 

MADDE 8. — Yalnız basana bir okulda vazife gören eğitmıenlere dkul müdür vekili sıfatı 
tanınaralk ilkdkul mıüdürlerinin almış olduğu makam tazminatından feydalandırıiırlar. 

MADDE 9. — Şehir ve kasabaların ilkokul öğretmeni ihtiyacını karşılamiaik üzıere, Millî Eği
tim müdürlerimin kararı Ve Ibaş'arı Ve sidil durumları göız önünde bulundurulniiaJk şarıtdyl© istiyen 
eğitmenler şelhlir ve kasaJbalardalki ilkokulların üçüncü sınıflarına kadar öğretmenlik görevine 
atanabilirler. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğiltdım balkanları yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/420) 

1 . 12 . 1970 
Millet (Meclisi Başkanlığına 

326 sayılı Kanunun geçici 1 nci madidesıinin değişikliğini öngören kanun teklifim ile buna 'dair 
gerekçe ilişikte sunulmuştur. 

Gıereğine ımıü&aadelerinM saygılarumla arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Hüseyin Bolun 

GEREKÇE 

Türk Miıllî Eğitimlinin iljköğıretinı kesiminlde büyük olanaksızlıklara rağmen feragatle görev 
yapan eğitimenJlerimMn içinde bulunduğu ekono mik ve sosyal tablo sion derece hazin ve düşündü
rücüdür. 

IBüyük Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğü ile İÖÖ'O yılında ilköğretim seferberli-
ğtinin başaırıya ulastıınknası amacı ille açıilan eğitmen kurslaınndan ımezun olup, yumdun en kılcal 
'-datmarlanna kadar yayılan îbu unsurlar, 30 yılı aşkın zamandan bu yana hiç kimseye ve de mercie 
sırlanmadan görevlerini en güzel bir biçimde başarmışlardır. Yetiştirdikleri kuşaklardan 'bir ço
ğunun bugün Devlet yönetiminde ve ide kilit nok talarda görevli olduklannı görmekten kıvanç du
yuyoruz. Eserin saihiplıeri iise sosyal adalet ilkele radden yoksun bir şekillide ihmale terk edilmiştir. 

Çoiğumnızun gelişip iyi ve örnek 'bir vatandaş olmasında en büyük «ineği ve katkısı olan bu 
arkadaşların sayılan ise, natura 'denecek derecede azalmış bulunmaktadır. Bu itibarla onurunun 
en verimli çağlannı Türk çocuklarına bahşeden 'bu fedakâr imsanlann ömürlerinin son demlerin
de yanlannlda bulunmak, onları içinde bulundukl an ekonomik ve sosyal bunalımlardan kurtar
mak kanaatimce görevimliz olmaUdır. Bu ise Anayasal haklann sahiplerine verilim esinden başka 
bir şey (Oİmaz. Zira Devletin hiçbir kesiminde 30 yıl 'bilfiil hizmet gö>nmü§ insıan'lara (sen bu otuz 
yılı ancak IX) yıl olarak emeklilik 'hizmetine say durabileceksin, arta kalan hiızmıet yılların bir ka
lemde silinecektir) denmemiştir. 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım eğitmenlerimizin djuuruimunu aksettiren gerekçemin dik
kate alınarak ilişikteki kanun teklifimin kabulüne Yüce Meclisin 'delâletimi saygılammla bekle
rim. 

Millet [Meclisi (S. Sayısı : '340) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN DOLUN'UN TEKLİFİ 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değit§irilmesi hakkında kanun 
teklifi 

326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 1. — 326 sayılı Kanunla (aylıklı kadrolara geçirilen eğitmenler, G ay içinde Emekli 
Sandığına müracaatta bulundukları takdirde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eğit
menlikte geçen hizmetlerinin daha önce borçlandıkları 10 yıldan artakalanının da tamamı borçlan
mak suretiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

MADDE 2. — Eğitmenlerin meslekte geçen hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine eklenmesinde 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 3. — Eğitmenler, geçmiş başarılı yılları nazarı itibara alınmak, bir defaya mahsus 
olmak ve baremin 14 ncü derecesinden başlamak üzere 4 yılda bir üzerinden terfi ettirilirler. 
(Kendilerine geçmiş yılların terfi farkları verilmez.) Bundan sonraki terfileri G57 sayılı Kanu
nun 36 nci maddesine göre yapılır. 

MADDE 4. — 326 sayılı Kanunun yayımından sonra malulen veya yaş haddinden dolayı 
meslekten ayrılmış veya çıkarılmış bulunan eğitmenlerin geçmiş hizmet müddetlerinin hesabında 
emeklilik hakkını kazanmış olanlar için emeklilik işlemi yapılır. Durumları buna uygun olup da 
ölen eğitmenlerin hakları vârislerine ödenir. 

MADDE 5. — 326 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra mesleke dönmiyen veya dönemiyen 
eğitmenlerin müracaatları dikkate alınmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Oumıhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 5 . 9 . 1963 tarihli 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/209) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10189 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 5 . 9 . 1963 tarihli 326 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
'Saygılarımla. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5 . 9 . 1963 tarihli 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ile gerekçesinin ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

5 . 1 . 1970 
Antalya Senatörü 

Hamdi Özer 

GEREKÇE 

1938 yılından beri kendilerini 15 lira aylıkla köylerin mahrumiyetlerine gönüllüler olarak bağ-
hyan ve köy çocuklarının eğitim ve öğretimine adıyan eğitmenler çok mağdur edilmişlerdir. 1948 
yılında 60 lira aylığa kavuşan bu zümre Eylül 1963 ve 326 sayılı Kanunla 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığının geçici 65 nci maddesine göre bareme alınmışlar fakat kıdem ve intibak hakkı 
tanınmadan sadece 10 yıllık hizmetleri borçlandırılmak suretiyle emeklilik için fiilî hizmet süre
sine alınmış 15 yıllık hizmetleri silinip atılmıştır. 

Bunların hepsi yaşlı ve 65 yaşma yanaşmış bulunmaktadırlar. Bu yıl 1903 doğumlular çıkar
tılmış ve emekli aylığı bağlanmamıştır. Geçen sene 28 yıllık hizmeti içinde ölen bir eğitmenin 
dul ve yetimlerine 15 yılı doldurmamış diye emekli aylığı bağlanmamış sadece 1 659 lira para öden
miştir. Bu gülünç olmaktan ziyade fecidir. 

Madem ki eğitmenler de öğretmenlerin vazifesini yapmakta ve aynı sorumluluğu taşımaktadır
lar, vazife ve sorumluluklarda cşid olanlara, hakta da eşitlik tanınması hukuk devletinin adalet il
kesine uygundur. 

Bugün 350 lira aylıkla çalışan bu zümreye öğretmenlere verilen eğitim ödeneği ile tek başına 
çalışanlara makam ödeneği verilmemektedir. Bu fedakâr ve kanaatkar köy ve eğitim gönüllülerine 
karşı Devletin de kadirşinas olması ve mağduriyetlerinin hiç olmazsa biraz olsun bu kanunla 
giderilmesi zaruri ve elzemdir. 

CUMHURİYET SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZER'İN TEKLİFİ 

5.9. 1963 tarihli 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 9 . 1963 tarihli 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 1. — Eğitmenlerin eğitmenlikte geçen fiilî ve itibari hizmet sürelerinin tamamı 
emeklilik hizmet sürelerinden sayılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 arkadaşının, 12 Eylül 1963 tarihli ve 
326 sayılı Köy Eğitmeni Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklen

mesine dair kanun teklifi (2/280) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10288-6177 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, 12 Eylül 1963 tarihli ve 326 sayılı 
Köy Eğitmeni Kanununun bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12 Eylül 1963 tarihli ve 32*6 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve yeni maddeleri eklenmeline dair kanun teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
7 . 2 . 1970 

Denizli Senatörü Bursa Senatörü Maraş Senatörü Manisa Senatörü 
Hüseyin Atmaca Saffet TJral Hilmi Soydan Doğan Barutçuoğlu 

Adana MilletvekiM Uşak Milletvekili 
Fazıl Güleç Âdil Turan 

GEREKÇE 

Geçmiş yılların toritulaştırdığı bâzı adaletsizliklerin giderilmesli, mevcut kanunlardaki boşlukla
rın doldurulması ve gerçeklere uyımıyaın yönlerinin düzeHtilmıesi lamaciyl© 1961 Anayasası ışığı al
tında çok sayıda kanun yapma çalışmaları yapılmıştır, 

Ancak, köy eğitmenleri ile ilgili 326 sayılı Kanun bir adaletsizliği bütünüyle giderememiştir. 
Gerçekten, köy eğitmenlerine sağlam ve hukukî statü sağlamak amaciylie kabul edilen bu kanun, 

1937 yılından beri süregelen dertlerini kaldıramamıştır. 
iBu kanunla yirmialtı yıldır Türkiye'nin küçük köylerinde sadakatle Türk Millî Eğitim hiz

metinde bulunan köy eğitmenleri, aylıklı kadrolara geçirilmekle beralber, hizmetlerinin ancak on 
yılı .emekliliğe sayılmış ve bu on yıl da kıdeme esas alınmaksızın bütün eğitmenler hizmet sürele
rine ve öğrenim durumlarına bakılmaksızın, 13 ncü dereceye geçirilmişlerdir. Kanunun kabul 
edildiği 1963 te 26 yılını dolduran bir eğitmenin, böylece 16 yılı sayılmamış, sanki hiç çalışmamış 
gibi bir işlem görmüştür. 

İdare ve iş hukukumuzda büyük bir uygulama alanına kavuşan «kıdem müessesesi» nin bu de
rece ihlâl edildiği görülmemiştir. 

Köy eğitmenlerinden sonra aylıklı kadrolara alınan Diyanet İşleri görevlilerinin bile geçmiş 
hizmetleri ve kaybolan hakları gözeti/lerek üç terfi, dokuz yıllık kıdeme hak kazanmak ve maaşları 
500 - 700 liraya kadar yükseltilmek suretiyle dntı halkları yapılmıştır. Eğitmenler ise, 26 yıldır 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 840) 
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Türkiye'nin küçük köylerinde gündüzleri okulların eğitim, öğretimi ve yönetim ,işleriyle, geceleri 
de halkımızın okuma ve yazma öğretimi ve sosyal meseleleriyle uğraşarak yurt kalkınmasında yıl
madan çalıştıkları halde, karşıılık olarak sadece yeni tâyin edilen bir memur gibi 13 ncü dereceye 
alınarak 300 - 360 lira maaşla geçinmek morunda bırakılmışlardır. 

öte yandan, ayını ülkü uğrunda dirsek dirseğe ömürlerini törpülediklerii, kaderde, kıvançta or
tak oldukları ilkokul öğretmenlerine verilen eğitim ödeneği ve 22 sayılı Kanunla ilkokul müdürleri, 
müdür yardımcıları ve tek öğre'tmemli okulların öğretmenlerine yönetim hizmetlerine karşılık ma
kam (tazminatı, yıllardan ıberi köy okullarının her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işlerimi yürü
ten eğitmenlerden esirgenmiştir. 

Böylece idare ve iş hukukumuzun genel ilkelerinden biri olan «eşit işe eşit ücret» kaidesi 
zedelenmiş bulunmaktadır. Kaldı İd, 1961 Anayasasının 45 nci maddesinde «Devlet, çalışanla
rın yaptıkları işe uygun ve insanilik haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elve
rişli, adaleltilli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır» denildiği halde, sayıları üejbine 
yaklaşan eğitmen topluluğu bu maddenin himayesi dışında bırakılmıştır. 

'326 sayılı Kanunla haklarının ancak bir kısmına kavuşmuş olan eğitmenlerin, kendilerine 
emsal teşkil eden Diyanet İşleri görevlileri ve öğretmenlerin ıbenzer hizmetler karşılığında elde 
ettikleri bak ve menfaatleri sağlamaları, Anayasamız ve genel hukuk ilkeleri karşısında bir zo-
runiuk olarak ortaya çıkmaktadır. 

326 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılarak köy eğitmenlerinin hak, yetki ve görevlerinin ye
niden düzenlenmesiyle yalnız mevcut bir haksızlığın giderilmesi değil, aynı zamanda Türk Millî 
Eğitiminin huzursuzluk sebeplerinden birinin de yok edilmesi sağlanmış olacaktır. 

C. S. DENİZLİ ÜYESİ HÜSEYİN ATMACA'NIN TEKLİFİ 

12 Eylül 1963 tarihli ve 326 sayılı Köy Eğitmeni Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve ye
ni maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

« 
MADDE 1. — 326 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 326 sayılı Kanunla 14 ncü derece aylı'klı kadrolara geçirilen eğitmenlerin ilk mes
leğe giriş tarihinden itibaren geçmiş hizmetlerinin üçte ikisinin başarılı her üç yılı için bir derece 
verilmek suretiyle aylık intibakları yapılır, teftişraporu bulunmıyan yıllar ile orta raporlar başarı
lı sayılır. İntibak için lüzumlu kadro, tasarı Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak iki ay içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilir. 

MADDE 2. — 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunla intibakları yapılan eğitmenler 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde ve altı ay içinde bir yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına müracaatta bulunmaları şartiyle ilk mesleke giriş tarihinden itibaren geçen hizmetlerinden bu 
kanunun yürürlük tarihine kadar emekliye sayılmıyan kısımları borçlanma yolu ile emekliliklerine 
eklenir. 

MADDE 3. — Öğretmenlere verilen eğitim ödeneğinden aynı şartlarla eğitmenlere de ödenir. 

MADDE 4. — Yalnız başına bir okulda görev yapan eğitmenler Okul Müdür Vekili olarak ça
lışır. İlkokul müdürlerine tanınan müdürlük makam tazminatından faydalanırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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Maliye Komisyonu Raporu 

Millet Meclüi 
Maliye Komisyonu 15 . 2 .1971 

Esas No: 1/366, 2/420 
Karar No: 5 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkm'da kanun 
tasarısı ile, aynı mahiyetteki İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu : 

Görüşmelere esas olarak Hükümet tasarısı alınmış ve mezkûr tasarının 3 ncü maddesi; (657 sayı
lı Devlet Personel Kanunu; malî hükümlerini düzenliyen 1327 sayılı Kanunla; esasen bütün Dev
let memurları 'kadro intibakları dolayısiyle, muayyen bir seviyeye getirilmiştir. Bu kanunda ilko
kul mezunlarının tavan derecesi olan 11 işbu tasarının 3 ncü maddesinin 'kabulü halinde bu ana-
hak ihlâl edilerek ve ilkokul mezunu olan eğitmenlere 8 nci dereceye intibak imkânı verilecektir. 
Bu bakımdan, 3 ncü madde Devlet Personel Kanununun anahükümlerini ihlâl mahiyetinde oldu
ğundan) maddenin metinden çıkartılmasına,, diğer maddelerin ise aynen kabulüne Komisyonumuzca 
karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Miliî Eğitim Komisyonuna tevdii edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Y. Kâtip 
Muğla Manibul 

Ahmet Buldanh Hüseyin Dolun 
Çanalkfeale 

Zekiye Gülsen 

Millî Eğitimi Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/366, 2/280, 2/209, 2/24, 2/81, 2/420 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi bulyrulan 5 . 9* . 1963 tarühJli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci madesiniin değişjtirilmıesi hak kında kanun tasarısı ille aynı konuda, C. Senatosu 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 arkadaşının, C. Senatosu Malatya üyesi Hamdi Ö'zer'in, Kon
ya Milletvekili İhsan Kalbada'yı ve 5 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 17 arka
daşının, İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un kanun teklfleri, ilgili Bakanlık temMİcilerânm 
iştirakiyle incelendi. 

Aynı konuda olan tasarı ve tdkfliiflerin tevMden görüşülmesine ve görüşmeye 'esas tasarının 
alınmasına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerden sonra maddelerin tetklikine geçilmiştir. 

Artvin Burdur 
Abdullah N. Budak Nadir Yavuzkan 

İzmir Uşak 
M. Fazlı Arınç Orhan Dengiz 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : '340) 



— 13 — 

Tasarının 1 nci madeisinde, 326 sayılı Kanunla aylıklı kadrolara geçirilen eğitmenlerin Emek
li Sarıldığına müracaat mülddetinin 6 ay olmasını >az gören Komisyonumuz, bu 'müddettin 1 yıla çı
karılmasını uygun görlmüşltür. 

Tasarının 3 ncü maddesi; Maliye Komisyonu raporunda izalh edilen gerekçeyi yerin-dıa bularak, 
bu maddenin tasarı metnimden çıkarılmasını, Komisyonumuz da kalbul etmiştir. Buna göre mad
de numaı alları da bir eksiği ile yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi, kanun tekniği bakımından redaksiyona tabi tutularak bâzı kelime 
değişiklikleri yapıllmıştır. 

'Tasarının djiğer ma'ddöleıri aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve iveidilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna havalesi gereğince Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
t'sltanfbul 

M. Yardımcı 
Afyon 

H. Hamamcıoğlu 

Kocaeli 
& Yahşi 

SöZCÜ 
Konya 
S. Ergun 
Amasya 

S. Ay gün 

Malatya 
/. Sengiller 

Kâtip 
Tunceli 

H. Yenipınar 
B'alıkeslir' 

M. Yılmaz 
İmzada .bulunamadı 

Bize 
H. B. Albayrak 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

T. D. Avşargü 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/366, (2/24, 2/81, 
2/209, 2/280, 2/420) 

Karar No: 95 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

2.6. 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurudan « 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ile (Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı ve 5 arkadaşının), (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının), (İstanbul Mil
letvekili Hüseyin Dolun'un), (Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 arkadaşı
nın), (Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in) değişik matlaplı ve fakat mahiyet iti
bariyle aynı gayeyi istihdaf eden kanun tekliflerini ve önhavaleleıi uyarınca Millî Eğitim Komis
yonunca tasarı ve tasarı ile birleşik olarak görüşülen teklifler üzerine düzenlenen rapor, Maliye Ba
kanlığı ile T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

1937 yılında başlamak üzere memlekette hissedilen öğretmen noksanlığını gidermek, köylerde 
ve mahrumiyet bölgelerinde her türlü eğitim - öğretimden yoksun vatandaşları bu nimetten ya
rarlandırmak mafcsadiyle 3238 sayılı Kanuna göre eğitmenlik müessesesi ihdas edilmişti. Bunun 
bütün yurda süratle dağılması, bölge, bölge kurslar açılarak bu işe ehil kimseler yetiştirilmesi bir
kaç yıl devam etmiş ve bu arada binlerce eğitmen Millî Eğitim ordusuna katılmıştır. Bunların içe
risinde kıta çavuşluğu yapmış, ilkokul mezunu ve bazan da ortaokuldan ayrılmış kimseler de var
dı. Memlekete hizmet, köyünde kendi yetenekleriyle başbaşa mahrumiyetin acılarına yıllarca kat
lanan bu vatandaşlar, karşılarına aldıkları 30 - 40 ve bazan da 50 - 60 çocuğu 3 yılda hayata hazır
lar şekilde okur - yazar etmeye çalışmışlardır. 

Millet Meclisi (•S. 'Sayısı : 340) 
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Bu kişilerden bir kısmı meslekte kalmış, bir kısmı yaşlanarak ve bir kısmı da başarısızlığı tes-
bit edilerek tasfiye yoluna gidilmek suretiyle adedi günden güne azalmaya başlamış ve bugün 
bunlardan 2 448 kişi kalmıştır. 326 sayılı Kanunla bunların terfii yoluna gidilmişse de 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesi bu uygulamayı imkânsız kılmıştır. 

Bugün, 25 yıldan fazla hizmet görmüş, yaşları da 60 civarında olan eğitmenlerin hizmetleri
nin yalnız borçlanmak sureti ile 10 yılının sayılması, emekli olma müddeti dolmadan ayrılmala
rına sebebolmaktadır. Çünkü kendilerine verilen bu 10 yıllık süre dışında daha uzun yıl çalışma
ları gerektiğinden, müddetlerini doldurmadan yaşları 65 e ulaşmakta ve bu halktan mahrum kal
maktadırlar. 

Sayıları çok az olan eğitmenler Hazineye de bir külfet tahmil etmiyeaeklerdir. Halen mahdut 
sayıda olup yakın gelecekte yaşları gereği tabiat kanunlarının uygulamasına tabi olacak, geçmişte 
takdire değer hizmet görmüş olan eğitmenlere geçmiş haklarının verilmesini öngören tasarı ve 
tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucu, tasarı ve teikliflerin birleşik olarak mütalâa 
©dilmesi ve görüşmelere de tasarının esas alınması karar altına alınarak, maddelerin görüşülmesi
ne geçilmiş; 

1 nci madde, maddeye bağlı çerçeve «geçici madde 1» metnindeki «6» aylık müracaat süresini 
«1» yıla çıkarmak suretiyle Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 

2 nci madde, tasarıdaki şekliyle, aynen kabul edilmiş, 
3 ncü madde, maddenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bunu tadil eden 1327 sayılı Ka

nunun intibaklarla ilgili hükümleri muvacehesinde Millî Eğiilüim Komisyonunca tasarıdan çıkarılışı, 
Uygum ve yerinde ımiütalâa edilmiş, 
Tabanının 4 ncü maddesi, mıaddede, hak sahipleriyle T. C. EaneMli Sandığı arasındaki ilişkiler ile 

borçlanma ve müracalait ş'ekil ve zaimaını hakkımda 'gerekli sar&lhlalt ıbaılunlmadığindain miadde yeniden 
tedvin edilerek, 3 ncü miadde olarak, tasarıya ithal edilmiş, 

Tasarının müteakip maddeleri ise, yukarıda baibis konusu edildiği üzere 3 ncü maddenin tasandan 
çıkarılışı nedenliyle yalnız madde numaraları yeniden düzenlenmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Gfenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek B'aşkan-
iığa sunulur. 

BaşkanveküM 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
H. T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Baltiay 
II. Özkan 

KaStatmonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı 
Maıraş 

A. İnıamıoğolu 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İmzada bulıunaımiaıdı 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Malatya 
H. Gökçe 

Sakarya 
N. Boyar 

İzmir 
A. N. Üner 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
İmzada ıbulumalmıadı 

Balıkesir 
C. Bügelıan 

İzmir 
A. N. Erdem 

İmzada bulunamadı 
Manlisa 

H. Okçu 

Samsun 
/. Kılıç 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

•Aınkairia 
H. Balan 

Eskişehir 
M. t. ATICI 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Yozgat 
/. Kapısız 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 3-40) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5.9. 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun ge
çici 1 noi maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — 325 sayılı Kanunun geçici 

1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Geçici madde : 1. — 326 sayılı Kanunla 
aylıklı kadrolara geçirilen eğitmenler 6 ay içe
risinde, Emekli (Sandığına müracaatta bulun
dukları takdirde, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önce eğitmenlikte geçen hizmetleri
nin daha önce borçlandıkları 10 yıldan arta 
kalanının da tamamı borçlanmak suretiyle fiilî 
hizmet sürelerine eklenir.» 

MADDE 2. — Eğitmenlerin meslekte geçen 
hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine eklenme
sinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 3. — Eğitmenler, geçmiş başarılı 
yıllan nazarı itibara alınmak, bir defaya mah
sus olmak ve baremin 14 ncü derecesinden baş
lamak üzere,, beş yılda bir üzerinden terfi et
tirilirler. Kendilerine geçmiş yılların terfi fark
ları verilmez. Bundan sonraki terfileri 326 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine göre yapılır. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5.9. 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



MitI>L! EÖÎffliM KÎOMÎSYöNıUNTJN 
DEĞÎŞTlMŞt 

5.9. 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — 326 sayılı Kanunun geçici 1 

nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«̂ Geçici madde 1. — 326 sayılı Kanunla ay
lıklı kadrolara geçirilen eğitmenler 1 yıl içeri-
sinkle Emekli Sandığına müracaatta bulunduk
ları takdirde, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce eğitmenlikte geçen hizmetlerinin 
daha önce borçlandıkları 10 yıldan arta kalanı
nın da tamamı borçlanmak suretiyle M î hizmet 
sürelerine ektenir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madderi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 326 sayılı Kanunun yayımın
dan sonra malulen veya yaş haddinden dolayı 
ayrılmış bulunan eğitmenlerin geçmiş hizmet 
müddetinin hesabında emeklilik hakkını kazan
mış olanlar için emeklilik işlemi yapılır. Durum
ları buna uygun olup da ölen eğitmenlerin hak
ları dul ve yetimlerine verilir. 

BÜTÇE BLÂA KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRİŞt 

5.9. 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu de-

ğiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5 . 9 . 1963 gün ve 326 sayılı 
Kanunun yayımını takilbeden aybaşı olan 
1 . 10 . 1963 tarihinden bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih arasında yaş haddi, âdi malûl, 
vazife mâlûaü olarak ayrılmış olanlarla, vefat 
edenlerin, dul ve yetimleri tarafından bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
yazı ile T. C. Emekli Sandığına müracaat eden
lerin, 1 . 10 . 1963 tarihinden önce eğitmenlik
te geçen sürelerinin tamamı, 657 sayılı Kanuna 
ek 1327 sayılı Kanuna göre girebilecekleri de
rece ve kademe tutarları esas alınmak suretiyle 
5434 sayılı Kanun esasları dairesinde borçlandı
rılarak fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

Bunlara, borçlanma isteklerini taMbeden ay
başından itibaren, fiilî hizmet süreleri toplamı, 
borçlandırılmaya esas alınan derece ve kademe 
tutarları üzerinden aylık bağlanır. Emeklilik ik
ramiyesi verilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan ödeme
lerle borçlandırıldıktan paralar, bağlanan ay
lıklarından % 30 oranında tahsil olunur. 

Miltet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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• (HüfJriitaeStfrı 'teklifi) 

MADDE 4. — 326 sayılı Kanunun yayımın-
Idan sonra malulen veya yaş haddinden dolayı 
meslekten çıkarılmış bulunan eğitmenlerin geç
miş hizmet müddetinin hesabında, emeklilik 
hakkını kazanmış olanlar için emeklilik işlemi 
yapılır. Durumları buna uygun olup da ölen 
eğitmenlerin haklan vârislerine verilir. 

MADDE 5. — 326 sayılı Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra mesleke dönmeyen veya döne-
miyen eğitmenlerin müracaatları dikkate alın
maz. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7- — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

Başlbaıkan 
S. Demirel 

Devlet Balkanıı 
77. Atabeyli 
Adalet Bakam 
Y. Z. Önder 

içişleri Bakanı 
77. Mente§eoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
imar ve iskân Bakanı 

77. Nakiboğlu 
Orman Bakam 

77". Özalp 

16 . 7 . 1970 
Devlet Bakanı V. 

77". Atabeyli 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Balkanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O Oğuz 

Ticaret Bakam 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı V. 
İV. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy Işfleri Bakanı 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

(Maliye Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 6 neı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

MADDE-4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

» © - a 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 





Dönem : 3 Q*f A 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 / 0 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri 
için açılacak resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî 

Eğitini ve Plân Komisyonları raporları (1 /483) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 5 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-1204/6787 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 5 . 1971 tarihinde kararlaştırılan, «Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerime 
devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ile eM çizelge ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğretimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı 

GrEIvEKÇ/E 

il. Anayasa Mahkemesi 12 . 1 . 1971 ıgün ve 971/3 «ayılı kararı ile; özel yüksek okulların 
ıgenel Devlet istiSıdamı bakımından üniversitelere denk haklar kazandırması, Anayasanın 120 nei 
maddesine dayanan özerklik ilkesi içinde öğrenim yapmaması ve kâr amacı güden kuruımlarea öğ-
retiim ikamu hizmetinin yürütülmesinin 50 nei maddeye aykırılık teşkil etmesi mucip sebeplerine 
dayanarak özel1 öğretim (kurumları Kanrununun özel yüksek okulların varlığı ile ilıgili 1 inci ve 
13 ncü maddelerini, S nei (maddesinin 2, ı3 ve 4 ncü fıkralarını ve 48 nei maddesinin yüksek öğ
renim veren özel okullara ilişkin hükmünü iptal etmiş bulunmaktadır. 

2, '9 Temmuz 1971 gününde yürürlüğe girecek olan bu 'karara ve geniş ıniısbetlte 'ihtiva ettiği 
mucip sebeplere uyularak eğitimde reform niteliğinde yeni gelişmelere yönelme zorunluluğu hâ
sıl olmuştur. Bu cümleden olmak üzere, özellikle yüksek öğretimi iügilendiren yeni kanunları, ko
nunun müstacel mahiyetine uygun bir hız içinde, Yüce Meclislere sevk .etmeye gayret gösterilmek
tedir. Yüksek öğretim reformunda özel yüksek okullar meselesi çözülürken, ilgili akademilerin 
yeni bir tür üniversite haline (getirilmesi öngörülmüştür. 

3. Bir taraftan 9 Temmuz 1971 gününden itibaren hukukî varlıkları ısiona ermekte bulunan 
özel yüksek (okulların öğrencilerini yeni ders yılımda her hangi bir sıartsınitıya uğratmadan üniver-
sitelerce ve üniversite niteliğinde öğrenim veren akademilerde açılan resmî yüksek 'okullarda öğ
renimlerine devamlarını sağlamış olmak; diğer taraftan Devletin bu husustaki ımevzuatına ve ka
rarlarına uygun olarak meydana gelmiş özel teşebbüslerin Anayasanın 38 nei maddesinden ya
rarlanmak ve özellikle satmaya veya devre rıza göstermeleri halinde de bu rızalarına en tgeniş 
imkânı sağlamak esasları dâhilinde işbu kanunun hazırlanması öngörülimüştür. 
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4. (Bu kanunla mevcut özel okullar öğrencileri üniversite ve akademiler 'gibi ilmî özerklik 

niteliği itasıyan Devlet kurumTarınıca açılacak reıslmî 'yüksek 'okullara initikal edecek, belli bir yö
netim rejimi içerisinde mezuniyetleri temin edilmiş olacaktır; 

Bu yönetime, ilgili bütün kurumların teimsil edildikleri 'bir (merkez koordinasyon kurulu, koor
dinasyonu ısağlamak amaciyle yardımcı olacaktır. 

Zaruret olmılyan hallerde eğitim, öğretim ve yönetim ibakımlarından bağlandıkları kurumla
rın genel esaslarına • uyulacak; Ibu okulların belli süre içinde yönetimleri bakımından zarurelt ve 
özellik ıgöisteren duruiml'arı için bu kanunun getirdiği 'imkânlardan yararlanılacaktır. 

,Bu özellikler, bilhassa öğrencilerden alınacak ücretlerin de 'eklenmesiyle kifayetli bir hamiyet 
kazanacak olan birer, «'Döner sermayenin» teşkil edilmesi; 'Sözleşmeli istihdama imkân veril
mesi; öğretim ve yönetim 'personeline verile'cek ücretlerle (bu okulların eğitim, öğretim ve yöne
timi için zaruri (her türlü giderlerinin 'bu döner serimaıyeden karşılaniması; yüksek öğretimin pa
ralı ol'maısını Iteimin ve ıteısis edecek Eğitim .reformu kanunlarına bir başlangıç ollmak üzere /bu okul
lara intikal edecek olan öğrencilerden ücret alınması ve benzeri ıgibi ihususl'arda (belirmektedir. 

Yukarıdaki esaslar dâhilinde çıkacak kanunun, eğitim reformunu Itaımamlıyacak diğer ıkanun-
larla da desteklenmek suretiyle yararlı sonuçlar elde 'edileceğine inanılmaktadır. 

Maddeler hakkında açıklama 

Madde 1. •— 'Tasarının birinci maddesi özel yüksek okul öğretiminden resmî yüksek okul öğ
retimine intikali zaruri bulunan öğrencilerin hangi okullarda bu, öğrenimlerine devam edecekleri
ni ve bu okulların Devletin hangi resmî kurumları tarafından açılacağını göstermektedir. 

iAncak bu maddede yazılı kurumlar tahdidi değildir. Tasarının 21 nci maddesi 1 nci madde 
ile yakından ilgilidir. 21 nci madde gereğince) üniversiteler ve fakülteler de yüksek okullar ac
ımak suretiyle özel yüksek okulların öğrencileri bakımından kapasite j^aratmak istedikleri tak
dirde bu kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Tasarının bu şekilde hazırlanmasına üni
versite özerkliğinin mahfuziyeti bakımından bilhassa itina gösterilmiştir. 

'Maddede yer alan kurumların üniversiter nitelikte öğretim yaptıkları Anayasa Mahkemesince 
kabul edilmiş 'bulunduğundan ve öğretim reformu, ile bu, müesseseler bakımından yeni gelişme 
imkânları da ele alınmış olduğundan kuruluş ve işleyişin yeni mevzuatla daha rasyonel mesnet
ler kazanacağı şüphesiz görülmüştür. 

'Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ilk safhada devri tekabbül eden akademi başkanlarına 
yerine getirilmesi önemli ve âcil görülen vazifeleri 'göstermek hususunda jşari bir amaç taşımak
tadır. (Bu kanunda akademi başkanları için sayılan (görevlerin, üniversite ve fakültelerde rektör 
veya dekanlar tarafından yerine getirileceği düşünülmüştür. 

Madde 3 ncü ve 4 ncü tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri koordinasyon kurulunun teşekkül tar
zı ile görevlerini teisbit etmektedir. 

(Filhakika özel yüksek okulların 50 000 e yaklaşan öğrencilerinin hiçbir sarsıntıya uğramadan 
öğrenimlerine devam 'edebilmeleri 1 nci madde gereğince açılacak çok sayıda okula ihtiyaç gös
termekte ve üniversiter nitelikte öğretim veren çok sayıda resmî devlet kurumunun bu işle bir
likte meşgul olmalarını gerektirmektedir. İşte bu kurumlar arasında müşterek işleyişi temin ve 
tesis edecek ve ortak nitelikler taşıyacak esas ve ilkeleri tesbit etmek ve koordine bir çalışma ile 
ortak işleyişi yürütmek bir koordinasyon kurulu teşkiline ihtiyaç göstermiştir. 3 ve 4 ncü mad
deler bu ihtiyacı karşılamaktadırlar. 

İlgili her akademi bu kurulda kendi başkan ve üyeleri ile temsil edilecektir. Keza 20 nci 
madde gereğince bu kanunun temin ve tesis ettiği öğretim vazifesine iştirak eden üniversiteler 
ve fakülteler de bu kurulda temsil edilecekler; ancak koordinasyon kurulunun üniversitelerce 
icra edilecek kararları kendi organlarınca onaylandıktan sonra kendileri bakımından bağlayıcı 
olacaktır. 
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Kurula Maliye (Bakanlığının katılması, tasarının 'Maliye Bakanlığınca yürütülmesine lüzum 
gördüğü özel teşebbüslerin {Devlete intikali ili ilgili hükümlerinin yürütülmesinde koordinasyon 
kuruluna verilen görevlerin kolaylaştırılması bakımındandır. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesi özel yüksek okullardan, bu kanunla açılacak olan res
mî yüksek okullara intikal edecek olan öğrencilerin kazanmış oldukları hakların mahfuziyetini te
min etmektedir. 'Gerçekten bu öğrenciler esasen iMillî Eğitim Bakanlığınca muadili resmî öğretim 
kurumlanmn program ve yönetmeliklerine göre öğrenim görmüşlerdir. Bu bakımdan resmî öğ
retim kurumlarına geçişlerinde bir hak kaybına uğramaları için sebep mevcudolmadığı gibi bu 
öğrencilerimizin (böyle bir intikal dolayısiyle hak kaybına uğratılmadan adalet esasları ile de telif 
edilememiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası kapanan özel yüksek okulların kurucularına öğrenci, yönetici ve öğret
menlere ait bütün dosya, kayıt ve işlemleri ilgili resmî eğitim kurumlarının yetkililerine devir ve 
tesÜm etme hususunda bir görev yüklemektedir. Bu görevin gereği veçhile yerine getirilmemesi 
ceza tehdidi altına ahnm,ı§tır. 

Madde 6. >— Tasarının 6 nci maddesi devralan kurumların, bu kanun gereğince yapabilecekleri 
yeni yönetmelik ve programların çıkmasına kadar bir zaman geçeceği tabiî görüldüğünden bu 
zaman zarfında mahiyetlerine yukarda işaret edilmiş bulunan mevcut yönetmelikleri uygulamala
rına cevaz vermiş bulunmaktadır. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi bu kanunla açılacak ve 50 000 e yakın bir öğrenci küt
lesinin öğrenimini yürütme işini yüklenecek olan yeni yüksek okullara öğretim üye ve yardımcısı 
sağlamak gibi çok önemli bir hususa yeterli imkânlar hazırlamak amaciyle tedvin olunmuştur. 
Yüksek öğrenim Veren kurumlarımız ile üniversitelerimizin öğretim elemanı bulmak bakımından 
içinde oldukları şartlar ve çekilen sıkıntılar malûmdur. 

©öyle bir durum içinde özel yüksek okul öğretim heyetini olduğu gibi yeni açılacak resmî 
kurumlara intikal ettirebilmek, ancak sözleşme esasının kalbulü ile mümkün görülmüştür. Ayrıca 
özel yüksek okulların halen mevcut bulunan öğretim kadrosunda resmî öğretim kurumlarından 
gekrıiyen ve fakat öğretim elemanı olmak şartını taşıyanların da ihtiyaç halinde bu kanunla kuru
lan resmî öğretim 'kurumlarında vazife alabilmeleri maddenin 2 nci fılkrasiyle 'sağlanmıştır. 

Madde 8. — Özel yüksek okullardan kanunun yayımı tarihinden önce diploma alanlarla bu ka
nun gereğince açılacak yüksek okullar tarafından verilecek diplomaların, benzeri diğer resmî öğ
retim kurumları diplomaları arasında eşitlik sağlamak istenmiştir. Madde ile ayrıca, şimdiye kadar 
ihtilaf konusu 'olan, özel yüksek okullardan diploma alanların kendi meslekî teşekküllerince üye 
kaydolunmamalıarmm önünle geçilmesi de sağlanmış ibulunmaktadır. 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Anayasa Mahkemesi kararı gereğince hukukî mevcudi
yetleri 9 Temmuz 1971 den itibaren sona erecek olan özel yüksek okulların bina, tesis, araç ve 
gereçlerinden bu kanun gereğince açılacak olan resmî öğretim kurumları bakımından lüzumlu 
olduklarına usulü üzere karar verilenlerin Devletçe hangi usul ve esaslar dâhilinde, kullanılacak 
veya iktisaibolunacaklarım açıklamaktadır. 

'Devletçe vâki olacak geçici kullanma veya edinmede Anayasa ve kanunların gösterdiği ka
mulaştırma gibi cebrî iktisap yollarına başvurulmadan önce ilgili müesseseler ile doğrudan temas 
kurularak taşınır ve taşınmaz malların rızaen satınalmması ve kiralanması yoluna gidilmesi; bu 
yol ile imkân dâhiline girmiyen ve fakat edinilmesinde zaruret görülen taşınır ve taşınmaz mal
lar için de geçici kullanma için idari irtifak tesis etme veya kamulaştırma yollarından biriyle bu 
iktisabın tahakkuk ettirilmesi uygun görülmüştür. 

•Kiralama ve satınalmaların icra ve ifasında 2490 ve 1050 sayılı kanunların hükümlerine bağlı 
kalınması 'bu işlemlerin hâdise bakımından gösterdiği özelliğe ve müstaceliyete müsait görülmemiş; 
bu sebeple 9 ncu maddede özel bir komisyonca pazarlık usulünün uygulanlmaisı uygun mütalâa edil
miştir. 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu ve 14 ncü maddeleri bu kanuna göre açılacak yüksek okulların 
işbu maddelere göre her bir Okul için kurulacak döner sermaye düzeni içinde yürütülmesini ön-
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görmektedir. 'Gerek öğrencilerden alınacak ücretlerin bu okulların ihtiyaçlarına sarf edilebilmesi, 
gerekse 15 nci maddtede yazılı giderlerin 16 nci maddede yazılı serbestlik içinde tahakkuk etti
rilebilmesi; bu kurumların özellikleri bakımından ancak bir döner sermaye, nizamı içinde mümkün 
olabilecektir. 

Madde 17 ve 18. — Tasarının 16 ncı maddesi döner sermaye tahakkuk memurları ile ita. âmir
lerinin kimler olacağını tespit etmekte ve döner sermaye bütçesinin hazırlanması usulünü belirt
mektedir. 18 nci madde ise bu kanuna göre kurulacak döner sermaye yönetimlerinin sıkı bir de
netime tabi olmalarını öngörmektedir. 

Madde 19. — Tasarının 19 ncu maddesi Sözleşmeli istihdam dışında kalan bu okullara ait 
diğer personel kadrolarının temini usulünü göstermektedir. 

Madde 20. — Tasarının 20 nci maddesi bu kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerden bahset
mekte olup bunların hazırlanması usulü tamamiyle kendi kurumlarının ve bu kanunla gösterilen 
usullerin içinde cereyan edeceğinden hüküm sadece bunların kabulü ve yürürlüğü bakımından
dır. 

Madde 21. — Özel yüksek okullardan intikal edecek öğrencilere mahsus olmak üzere açılacak 
yüksek okullar için daha önceki maddelerle çeşitli akademilere verilen görev, hak ve sorumlu-
lulkları, 21 nci madde ile aynen üniversitelere ve fakültelere de tanınmaktadır. Ancak bunların 
açacakları kurumlara ait yönetmelikler üniversiter usullerle yürürlüğe konacaktır. 

Madde 22 ve 2.3. — Tasarının bu maddeleri yürürlüğü sağlamaktadırlar. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 16'. 6 .1971 

Esas No: 1/483 
Karar No: 25 ' ' ' 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan «Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı» 
Millî Eğitim Bakanı, Millî Eğitim Bakanlığı ilgili erkânı, Maliye Bakanlığı temsilcileri, Millî Em
lâk Genel Müdürü ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanının da iştirakiyle tet
kik ve müzakere edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda: Anayasa Mahkemesinin Özel Yüksek, 
Okullarla ilgili kesin Karan muvacehesinde: Bu okulların ve bunlara devam eden öğrencilerin, so
runlarına 9 Temmuz 1971 tarihine kadar mutlaka bir çözüm yolu bulunması noktasından hareket
le, memleketimizin malî, ekonomik ve eğitim şartları ile çeşitli alanlardaki insan gücü açıklarımız 
da göz önüne alınarak; maddeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle tasarı metni
nin ve maddelerinin, Anayasa Mahkemesi kararma uygun olarak ve ihtiyacı karşılıyabilecek şe
kilde tedvininin mümkün olduğu görüşüne varılarak, tasarının tümünün kabulü ile maddelere ge
çilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz şu hususun açıklanmasında ayrıca fayda mülâhaza etmiş bulunmaktadır : 
Tasarının tümü ve maddeleri müzakere edilirken, gerekçede yer alan esas görüşler ile, maddele

rin açıklanmasına ait olan kısımlar üzerinde de bilhassa durulmuş, tasarının amacının böylece de
ğişiklik getiren yeni maddelere intikalinin sağlanmasına çalışılmıştır. 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesine göre, özel yüksek okullar, resmî yüksek • okul olarak 
Devlet Akademilerine bağlanmakta, ancak bunlara geçici nitelik tanınmaktadır. 
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Tasarının gerekçesi, başlığı, 1 nci madde ile ilgili açıklama ve tasarının mütaakıp maddeleri 
dikkatle incelendiğinde; akademilere bağlanan ve resmî nitelik taşıyan bu okulların, bir döner ser
maye sistemi içinde sürekli olarak faaliyetlerine devam etmeleri gerekeceği sonucuna varılmıştır. 
Şöyle ki : 

1. Gerekçenin 2 nci maddesinin son cümlesinde açık bir şekilde ifade edildiği üzere, «Yüksek 
Öğretim Reformunda özel yüksek okullar meselesi çözülürken, ilgili akademilerin yeni bir tür 
üniversite haline getirilmesi öngöriilmüştür.» Yani özel yüksek okullar resmî nitelik kazanmak 
suretiyle akademilere bağlanacak bu kurumlar, gerek öğrenci, gerek öğretim görevlisi ve gerek
se bina bakımından genişletilecek, eğitim reformu yapılırken böylece genişlemiş olan bu kurum
lar yeni bir tür üniversite haline getirilmiş olacaktır. 

Bu hususta, gerekli çalışmaların hızla ilerlemekte olduğu ve tasarının yakında Meclislere sunu
lacağı Millî Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştır. 

2. Birinci madde ile ilgili açıklamanın son paragrafında «Maddede yer alan kurumların üni-
versiter nlBtelIîibe öğreitüm yapbıM'arı Anayasa Mahkemesince kabul edilmiş bulunduğundan ve öğre
tim reformu ile bu müesseseler bakımından yeni gelişme imkânları da ele alınmış olduğundan, 
kuruluş ve işleyişin yeni mevzuatla dah'a rasyonel mesnetler kazanacağı şüphesiz görülmüştür.» 
denmek suretiyle, resmî nitelik kazanan özel yüksek okulların üniversiter seviyede yeni kuruluş ve 
işleyişlerinin yeni mesnetler kazanacağı böylece belirtilerek, bunların devamlılığının öngörüldüğü 
aşikârdır. 

3. Gerekçenin 4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında da, «Zaruret olmıyan hallerde, eğitim, öğre
tim ve yönetim bakımlarından bağlandıkları kurumların genel esaslarına uyulacağı» açıklanmış
tır. Nitekim, 6 nci maddesinde, akademi bünyesi içinde, yeni açılacak resmî yüksek okulların ye
ni yönetmelik ve programlarının yürürlüğe girinceye kadar, özel yüksek okulların Millî Eğitim Ba
kanlığınca onaylanmış bulunan mevcut yönetmelik ve programlarının uygulanacağı yazılıdır. 

Bu maddeye göre, akademilerin hazırlıyacağı yönetmelik ve programlar uygulanmaya başla
nınca, özel yüksek okullar tamamen kendi statülerinden ayrılarak, ücretli resmî yüksek okul 
haline gelmiş olacaktır. Böyle bir durumda geçicilik niteliğinden bahsetmek mümkün olamaz. 

4. Gerekçenin 4 ncü maddesinin 4 ncü paragrafının son cümlesinde; Özel Yüksek Okulların üc
retli Resmî Yüksek Okul olarak Akademilere bağlanması bundan böyle «Yüksek öğretimin paralı 
olmasını temin ve tesis edecek eğitim reformu kanunlarına bir başlangıç» olarak kabul edilmekle 
de; yeni sistemin devamlılığına işaret edilmiş bulunmaktadır. 

5. Gerekçenin 4 ncü maddesinin son fıkrasında temas edildiği gibi, bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde, bir eğitim reformu olarak kabul edilmiş, diğer kanunlarla da desteklenmek suretiyle ya
rarlı sonuçlar vereceği belirtilmiştir. 

Şayet, tasarı özel yüksek okulları tasfiye maksıadı ile hazırlanmış olsaydı, bu kanunun bir 
süre sonra yürürlükten kalkması ve buna göre geçici maddeler ihtiva etmesi gerekirdi. 

Komisyonumuz, tasarıyı yüksek öğretim reformunun bir başlangıcı olarak kabul etmekle bera
ber, getirdiği anagörüşler ve prensipler bakımından geçici nitelikte değil, özel Yüksek okulları 
resmî yüksek okullar halinde ve bir döner sermaye sistemi içinde ücretle öğretim yapan devamlı 
Devlet kuruluşu olarak mütalâa etmiştir. 

6. Tasarının başlığı, «özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri 
için açılacak Resmî Yüksek Okullar hakkında kanun tasarısı» şeklindedir. Burada ne özei 
Yüksek okulların tasfiyesi ve ne de geçici niteliklerine dair bir ifade mevcut değildir. 

7. Memleketimizin eğitim gerçekleri üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır: «Genel orta 
öğretimde yeni kayıtlar bakımından Plân hedeflerinin aşılmış olması, yüksek öğretime talep ar
tışını büyük ölçüde etkilemektedir. 

1909 - 1970 ide, liseler için kayıtt hedefû 65 000 olarak tedbit edilmiş, bu rakamı 88 60Ü sa
yışma ulaşmıştır.» (1971 Program uygulaması. R. Gazete*ll Ocak 1971 S. 218) 

Bir; başfka (deyimle, hızlı nüfus artışı, vatandaşın yüfeseik öğretim yapana) arausunun ço
ğalması, lise ve dengi okul mezunlarını, giriş için üniversite ve yüksek okul kapılarında 
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birikmeye zorlamaktadır. Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin sayısı, çıağ nüfusu itiba
riyle % 6,5 civarındadır. Batılı memleketlere] e bu rakam % 30 zu a^kiındlr. 

İyi organize edilmek ve iyi plânlamak şartıilyle, Türkiye gibi az gelişmiş bir memlekette, 
gerek teknik alamda ve gerekse ıgemed idare kadrolarmda yüksek öğretim görmüş imsanıgücü 

İhtiyacı büyüktür. 
Bu balkımdan yüksek öğretimde, kapa<site daraltıcı yönde değil, bilâkis, artırıcı yönde ted

birler almaya ihtiyaç vardır. 
Nitekim 2 mci Beş Yıllık Plânda yüksek öğretim kademesinde gerekli kapasite artışı için 

mevcut yüksek öğretim kurumlarının geliştirilmesi ve yenilerinim açııknaısı öngörü'lmüştür. 
«Mevcut kamu yüksek öğretilin kuruluşlarında, özeiMifele eski üniversitelerde, kapasite ge

lişim eıleri, yatırımilarm kapasite artırıcı şekilde kullamılmamasmdam do'layı plân hedeflerinin 
altında kalmaya devamı etmJişıtir.» (1971 pr'oigra'nl uygulaması R. Gnazete 11 Ocak 1971 S. 
218) 

«Limitin aşıılmiasına müsaade edilmediği takdirde, bu rakamilar, Özel Yüksek okullum Türk 
eğitimine olan katkısını: açık bıiir şekilde göstermektedii'.:» (1971 Program uygullaJmam R. 
Gazete 11 Ocak 19710.218) 

Bu ifadelerden aınlıaşıilaıcağı üzere, Öze] Yüksek okullarım bağlandığı akademiler de, res
mî riiteflik taşıyan bu okullara, paralı olarak ve ihtiyaç duyulanı alanlar için akademilerin. 
normal öğrenci kontenjanları dışımda, öğren ai almaya devam etmeleri zarureti ortaya çık
maktadır. 

Tasarı metni ve gerekçesi ile gemel esprisi bunu gerektirdiği gibi, insıangücü ihtiyarlarımız 
ve eğitim gerçeklerimiz İde bu hususu zaruri kılmaktadır. Bu gerekçe ile,, tasarımım ] mci mad
desi ekli (metinde gösterildiği şekilde değiştirilmiştıir. 

ıMadide 2. — SorU'mluluğu Akademinin yetkili 'organlarına bırakmanın daha doğru o'lacağı 
düşüncesiyle, tasarının 2 mci maddesdniın 1 nei satırındaki «Başkanları» kelimesinin1 «yetkili or
ganları» deyimiyle değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Tasarıda Koordinasyon Kuruluna Millî Eğitim Baikanilıığı Müsteşarı ile Mes-
lelkî ve teknik Yüksek öğretlim Gleıniefl. Müdürünüm kaJtılmJası öngörülmüş toe de e#M!m, öğrietiitaı ve 
yönetim bakımımdan Koordinasyonu daha iyi sağlamak düşüncesıiiyle Bakanlık mrastteşariları-
nıın hepsinin ve Ganıel Yüksek öğretim Genel Müdürüniüın de bu kuruıl toplantılarına katılmaiları 
uygum mütalâa edildiğimden; Ayrıca Koordinasyon Kuruiluıniumf yılda en az bir defa toplammaıkil'a 
beraber, Millî Eğitiim Bakamı tarafındam, lüzumdu gördüğü zamamlarda toplanmasını ımâimküm kıl
mak üzere tasarımlını 3 ıncü maddesû metindeki gibi değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Kurul kararlarını Millî Eğitim Bakamımın ontayıtnıa sunmak ^amacı ile ve tekerrürs-
lerdem, kurtulmak üzıere, ayrıca, Akademilere bağlamam ve resmî nitelik kazanan yemi yüksek okul
larım 1 mcii smUflariMa ailnacak öğrenci miktarların! jnfeam gücü ihtiyaçlarıma göre ayarlamak 
üzere akademi yetkili organlarınım yapacağı tekliflere ilmkâm hazırlamak maksadı ile tassaraıım 
.4 mlcü ınaddesime yenli bir (e) fıkrası elklenımesâ uygum görülmüş ve böylece 4 BCÜ imajdde metindeki 
gibi değiştirilmıiştir. 

Madde 5. — Tasarınım 5 mci maddesi aynemı kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Tasarımın, 6 mci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Tasarının 7 mci maddesii ayneını kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarınım 8 micli ımaddesi aynıem kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Yemi açılacak ıresmî yüksıek okullar için satınalımacak veya karalanacak talşınır ve ta-' 

sınmaz mallarım, bu okulların bağlandığı akademi başkamdan, ünivenstite rektörleri veya Mdllî 
Eğitim Bakanınım teklifi üzerine satmalınması veya kiralainlmasnum ve Bakamlar Kuruiluam ife-
tdram etmesinin/ daha doğru olacağı düşüne esliyle, bu maddeınjim 1 mıci fıkrsmda değişiklik yapıtlmış; 

Ayrıca, kiralama veya satmalına işlemlerimin biram evvel bitirilerek yeni açılacak öğretim 
kurumlarındaki leğitıiım ve öğretimim aksamasına meydan vermemek, bumdam başka ik$ralama ve 
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satmalıma üsleri karşılıklı rızaya müstenidolduğundan ve Devlet bakımından satmalınan mal
ların bedellerinm ödeme sürelerini taksitlere bağlamak imkânları da mevcut buluniduğundan 
Devletin ve vatamdaşm gecikmelerden ınıütevellit her türlü zararlarını önlemek maksadı ile bu 
maddenin' somuna kiralama veya satmalıma süresine mütaallik yenli bir fıkra eklenerek ımadde 
metindeki gibi değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 10 mcu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Tasarının 11 nci maddesi ayn'en kabuıl edilmiştir. 
Maldde 12. — Birimci fıikra prensip itibariyle kabul edilmekle beraber, bilhassa Ağustos ay-

larmıda öğrened ve velilerin tatilde builunımaları sebebiyle bu ay içimdeki taksit ödemeleririn 
güçlüğü 'göz önüme alınarak aylarda değişiklik yapılmış; 

Değişen ekonomik şartlar ve okullar arasındaki denge- ve koordinasyonu sağlamak amacı ile öğ-
remeâlerden alîmacak yıllık okul ücretlerinün her yıl Koordinasyon Kurulu taraf ındaaiı tesbiti ile 
taksitlerini zamanında ödemiyenı öğrendiler için maddeye, bir müeyyide konması uygun bulunmuş
tur. 

Ayrıca, tasarıda, üstün başarıları tesbit edilen öğrencilerin, okul ücretlerindin) döınıer sermayetce 
karşılanacağı ifade edilmiş ise de; bu fıkranın,İktinıci Beş Yıllık Plânda öngörülen varlıklı aile
lerin okul masraflarınla iştiraki prenslibine aykırı düştüğü görülmüştür. 

Bumdan' başka, gerekçede ifade edildiği 'gibi, yeni reform tasarısında yüksek öğretimin paralı 
olacağı açıklandığından, ücret ödeme işinin evvelemirde varlıklı ailelerin çocuklarını hedef alacağı 
ve fakat kanuni (medburiyet karşıısınlda, fakir aile gocuklarının da yüksek öğretimde okul ücreti 
ödemek zorunda kalacakları aşikârdır. 

Anıoak, orta öğretimlden gelen fakir aile çocuklarının, varlıklı ailelerin çocuklarına nazaran, da
ha igiiç şartlar içinde okudukları, ortıa öğretimde ağılda, ders araç gereci, ve diğer çalışma imkân
ları bakı/mından, aynı fırsat eşitliğine sahip bulunmadıikları(bir,gerçektir. 

(Bu durum, varlıklı v'e fakir aile çocukları içîıı yüksek öğretimde de aynı Şekilde devam edecek
tir. 

(Bu gerekçe ile komisyonumuz, sosyal aidalet ve 'eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesine uyigun olarak, 
îkinıci Beş Yıllık Plândaki esasları da göz önüne almak suretiyle, varlıklı aile çocuklarının okul 
ücreti ödemelerini; Ibu okullarda parasıız okuma imkânlarının ise kalbiliyetli, üstün başarılı, fa
kat geçim sıkıntısı içimde bulunan, mulhtaç aile çocuklarına inhisar dtjtirilmesini daha uyıgıin mü
talâa ^etmiştir. Nitekim,' Kredi ve Yurtlar Kuru munda da bu usul tatbik edilmekledir. Bu itibar
la (tasarımın 12 nci maddesi yukarıda açıklanan değişikliklerle metindeki şekle getirilmiştir. 

Madde 13. — Tasarıdaki 113 nıcü maddenin, özel yüksek okul kurucularını son derece müşkül 
bir durumda bırakacak şekilde tedvin edildiği görülmüştür. Ayrıca, (böyle bir uygulamanın, karı
şıklıklara ve şikâyetlere meyidan vereceği; hakkaniyet prensibine uygun düşımiyeceği kanaati ko
misyonda hâkim olmuştur. 

(Bumdan başka, .gerek ara sınıflarınida ve gerekse son sınıf derslerinden takıntılı bulunan öğren
cilerin imtihanlarını bitirincıeye kadar, 1Ö70 - 1971 ders yılı ücreltileri dışında ve 1871 - 1OT2 ders 
yılı başına kadar her ne ad altında olursa olsun, kayıtlı bulundukları okullara başka ücret öde
memeleri hususu kaibul edilmiştir. 

Ayrıea, tasarının 5 nci maddesiyle, ö'zel yüksek okul kurucuları için önigiörülen cezai müeyyide
ler göz önüne alınarak, özel yüksek okuldan, resmî yüksek okula her türlü intikali kolaylaştırmak 
amaoiyle, 19İ7Ö - 1971 ücretlerini ödemiyen öğrenciler için de bir müeyyide konullmıası uiygun mü
talâa 'edilerek, 12 nci madde ekli metindeki gibi değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Yeni açılan bu resimî yüksek okulların .giderlerini karşılamak için, Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerle döner sermaye karşılığı fon tesisinin faydalı olacağı 
düşünülmüş ve madde meltindeki şekilde değiştirilmiştir. 

IMadde 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 1*6. — 'Tasarının 16 ııcı maddesi aynen kabul edilmiştir.' 
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Madde 17. — Tasarının 17 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kaJbull edilmiştir; 
'Madde 19. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kalbuıl edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarıdaki 20 nci maddeye bir fıkra eklenerek, çıkarılacak yönetmeliklerin ge

cikmemesi öngörülmüş ve bu maksadı temin için «Ibir yıl» kaydı konularak, madde metindeki 
sekili 'almıştır. 

Madde 21. — Tasarının 1 nei maddesinin değiş tirilmeisine esas olan 'gerekçe ile ve paralelliği 
sağlamak amaciyle, 21 nci maddede geçen «geçici nitelikteki» deyiminin çıkarılması zorunlu gö
rülmüş, yeni değişik 21 nci madde metindeki şekle getirilmiştir. 

Maıdlde 212. — Tasarının 2 nci maddesinin 1 nci satırındaki «Başkanları1» kelimesi yerine «yet
kili organları» kelimelerinin konması sıeibefbi, 2 nci maddeyi değiştiren gerekçede .açıklanmıştır. 

Gerçekten, bu kanuna göre resmî okul açan akademilerde, işleri yetki ile yürütmek, akademi
lerle kendine bağlanacak yükseik okulların her türlü sorunlarına çare aramıak ve bu hususta karar 
verebilecek müşterek: bir organa ihtiyacolduğu tesbit edilmiş ve bu akademilerde, birer «senato» 
teşkili ile, akademi .organlarının tamamlanmış ol acağı kanaatine varılmıştır. 

©öylece akademilerle, kendilerine bağlanan resmî yüksek okullar, problemlerini müştereken 
kolayca çözebileceklerdir. 

Akademilerin üniversite haline getirilmesi görüşüne de bu suretle yardımcı olunacaktır. 
Bu gerekçe ile tasarıya metindeki gibi yeni bir 22 nci madde eklenmesi uygun görülmüştür. 
Madde 23. — Tasarıdaki 22 nci madde numa raisi 23 olmuştur. 
Madde 24. — Tasarıdaki 23 neü madde numarası 24 olmuştur. Bu değişiklikler de kabul edil

miştir. 
Ayrıca, tasarıya bağlı 1 numaralı çizelgede gösterilen okul adlarının rumuiz şeklinde değil, tam 

olarak ve kuruluş kanunlarındaki gibi yapılması uygun mütalâa editoniışltir. 
Bütün bu değişikliklerle birlikte, tasarının ekli metindeki şekliyle tümü oylanarak kabul edil

miştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe Komisyonuna tevdi edilmeik üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan ve bu rapor için Söızcü Kâtip Amasya 

İstanbul Tunceli Tümünle muhalif, söz hakkım 
M. Yardımcı H. Yenipıanr mahfuz. 

S. Ay gün 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Balıkesir 
M. Yılmaz 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Doğan Avşargil 
Malatya 

1. Şengüler 

Traibzon 
Söz hakkım saklıdır. 

1., 12. maddelere muhalifim. 
M. Arslantürk 

Afyon 
Söz hakkım saklı. 
H, Hamamcıoğlu 

Çanakkale 
Z. Gülsen 
Kocaeli 
8. Yahşi 

Uşak 
Söjz hakkım mahfuzdur. 

F. TJğrasızoğlu 
Niğde-

Söz hakkım mahfuzdur. 
Muhalifim 

İV. Kodamanöğlu 

Antalya 
Söz hakkım saklı. 

t. Ataöv 
Çorum 

K. Demirer 
Konya 

Söz hakkım saklıdır 
M. Üstündağ 

Rize 
H. Basri Alhayrah 

Konya 
Y. öztuna 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 2 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/483 
Karar No. : 103 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Tetkiki hususu komisyonumuza havale bulyurülan (özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenim
lerine devam edebilmeleri için açılacak resimî yüksek okullar hakkında kanuın tasarısı) ve önıhava-
lesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun tasarı üzerine düzenlediği raporun görüşülmesine Millî 
Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilclerimin de hazır bulundukları, komisytonunnuızum. Ö&6.1971 
tariMi 16 ncı Birleşiminde başlanıldı; 

Uzun bir süreden beri kamu oyunu ımeişigul eden, üzerinde müsıpelt, menJfi münakaşalar yapı
lan, basımda, bilim adamlarının eleştirilerine konu olan ve nihayet Anayasa Mahkemesinin 
12 . 1 . 1971 gün ve 971/3 sayılı Kanan ile 1 ve 13 ncü maddeleri, 8 moi maddesinin 2, 3 ve 4 ncü 
fıkralanmım ve 18 nei maddesinin, özel okullarla ilişkin hükmü iptal ve 9 Temmuz 1971 gününde 
yürürlüğe girecek odan bu karara ve geniş nisfbette ihtiva ettiği mucip sebeplere uyularak, özel 
yüksek okullarda eğitim gören öğrencilerin ve eğitim gördükleri özel okulların hukukî, malî ve 
idari durumlarına bir çözüm yollu bulmak nedeniyle hazırlanmış olan tasarınım tümü üzerinde 
açılan görüşmelerde, ıgörüşmeye mihrak teşkil eden anafikir, getirilen rejimin .geçicilik: veya de
vamlılık arz edip eümediği, her iki şeklin tevlide deceği sonuç ve nihayet meseleye en iyi çözüm 
yolu bulmak şeklinde tebellür eltmilş, bir kasım üniversitelerimizin yetkili kurulmlarımıcia bu konuda 
alınan müspet veya menfi kararların nedenlerinin üniversite yetkililerince komisyona bizzat arzın
da fayda mülâhaza edilmiş; tasarınım, önemine binaen evvelâ bir Su Komisyonda incelenmesi ve Su 
Komisyonunca hazırlanacak raporum ışığı alltında üniversite yetkilileriyle, akademi başkanlarımın 
da hazır bulunacağı gelecek toplantıda görüşmelere devam edilmesi karar altıma alınmış idi, 

Komisyonumuzun mütaakıp toplantısında Su Komisyon başkanı, genel mahiyette izahlarda bu^ 
lunarak evveliyetle geçicilik veya devamlılık konusunun halledilmesi (gereğinin yerine getirüLme-
sinin büyük önem taşıdığını, esasen tasarımın ağırlık noktasının da bu olduğunu ifade ile, 

'Tasarıyı, yüksek öğrenim reformunun bir başlangıcı olarak telâkki edip getirdiği anagörüş ve 
prensipleri de aynı paralele sokarak geçici nitelikte olmayıp devamlılık arz eder mahiyette mü
talâa etmenin mümkün olamayacağı, kaldı ki, tasarımın sadece başlığımın tetkiki de bu hususu 
açık ve seçik teyideftimektedir, şeklindeki beyanlan muvacehesinde, göıîülşmeler bu istikamette ce
reyan etmiş, 

Görüşlerinin alınmasında ve özel yüksek okullar konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile varılan 
kararların istinadettirildiği nedenlerin bilinmesinde fayda mütalâa edilerek, Komisyonumuza davet 
edilen üniversite rektörleri ile »akademi başkanları görüşlerini 'açıklamışlardır. 

Üniversıilte rektörlerinim görüşleri ilki ayrı noktada temerküz etmiştir. 
Şöyle ki, 
özel yüksek 'okullardan şartlarının elverdiği alanda bir kaçımı1 bünyesine aimıası yetkili kunul-

larınca uygun görülen üniversitelerin rektörleri, genellikle şu hususları savunmuşlardır; 
Yükıseık öğrenimin' ber halükârda üniversite bünyesi içerisinde yapılmuasında sayısız faydalıar 

vardır. 
Denetim yetersizliği nedenliyle bugün bu çizgiye gelen özel yüksek okullarda, okuyan öğrenci

lerimizi tüm olarak kabiliyetsizlikle ithaım etmenin doğru ol&mıyıacağı, henüz aağlamıaımıyan öğre
nimde fırsat eşitliği yerine bariz bir 'eşitsizlik mevcut iken, örmeğin mezuniyet senesi derslerinin 
yarısı boş geçen bir lise 'mezunundan (test sınavlarımda başarılı sonuç almanın hayal ve bu çıe-
şjijt öğrencdleni de yetersizlikle itham etmenin yanlıış olduğu, sonuç olarak üniversitelerimizin 
şartlarının elverdiği oranda yardımcı olunacağı şeklimde olup, 
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Yetkili kurullarınca özel yüksek >o(kiulları bünyelerine alamayacakıları kamrgiir lolan üniversite 
rektörleri ise, kapasite üzerinde ıdurarak (örneğin, İstanbul üniversitesi Rektörü 17 000 üreri
ne kurulan üniversitede hıalen 40 000 öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade etmiştir.) 

öğretim üyelerinin en önemli görevlerinden birisimin de araştırıma yapmak olduğu, bunun da 
ancak ders saatleri dışında mümkün 'olduğunu, 'bir üniversite bünyesinde .aynı branşita bir yük
sek loikul ile bir fakültenin bulunmasının fcompliıkasyonlar doğuracağını, üniversiteye giriş ile 
özel yüksek okullara öğrenci kabulünde taitıbilk edilen sistem icalbı eşıütlilk ilikesdn4n heder alacağı 
şeklinde beyanlarda bulunarıalk özel ylükselk lokulları bünyelerine alamayış nedenlerini ifade et
mişlerdir. 

Bilâhara atoaıdemi başkanları da 'görüşlerimi açıklıyarak, bu (konudaki yükümlülüklerinim çdk 
ağır loılduğıunıu müdrik olduklarını, ancak Hükümetlin ide büyük ölçüde yardumlariyle başarı 
sağlanacağını, bilhassa üniversiter deyimii yerine üniversite deyimıi ile yakını gelecekte anıla
caklara şevlk ve heyecanı ile çalışılacağını ifade etmiişlerdiir. 

Bu arada Millî Eğitim Balkanı tarafından verilen bilgi ve sorulara karşılık cevaplar taıbmin-
kâr ve konu tamamen bütün ayrıntıları1 (ile anlaşıldığından, 

Görüşmelere Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi esas alınarak, maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve (devamlılık - geçicilik) vasıfları üzerindeki görüşler yukarıda da ifade edildiği gibi tasa
rının getiriliş nedenleri karşısında bir noktada birleşerek sistemin 'geçicilik vasfını taşıdığı karar 
altına alınmış, 

Millî Eğitim, Komisyonunun değiştirişi olan 1 nci madde bu (Oeçicilik) deyimıi ile teçhiz edil
miş, maddenin, 1971 - 1972 ders yılında akademiler tarafından, açılan yüksek okullara kendi kon
tenjanları dışında öğrenci alınmasını öngören son fıkrası ise, eski rejimin devamı şeklinde bir an
lam, taşıdığı ve esasen bu potansiyelin âtıl bırakılmıyacağı da yetkililerce defaaten ifade edildi
ğinden maddeden çıkarılmış, önceki görüşmelerde, Hacettepe Üniversitesine bağlanması hususu 
karara bağlanan Anadolu Eczacılık Özel Yüksek Okulu ile Başkent Diş Hekimliği Özel Yüksek 
Okulunun, bağlanacakları Hacettepe Üniversitesindeki benzeri okulların öğrenim, süre ve şekli 
yönünden değişiklik arz ettiğinden, Tekriri Müzakere istemiyle ve bu istem kabul edilerek söz ko
nusu özel yüksek dkufarın tasarıya bağılı cetvelde gösterilen akademiye bağlanmaları uygun görülmüş, 
dolayiısiyle cetvel aynen ve fakat madde metninde numaralandırılarak (1 numaralı) ifade edilmesi, 
ikinci bir cetvel bulunmadığından (ilişik cetvelde) şeklinde düzeltilmiş ve m,adde bu değişiklik
lerle kabul edilmiştir. 

2 nci ruadde, maddede geçen «Akademilerin» deyimi, anlam kapsamı 'genişletilerek «Resmî Ku
ruluşların» şeklinde değiştirilmiş, <(1 numaralı çizelgede) şeklindeki ifade ise yukarda da arz edil
diği üzere tasarıya bağlı tek bir çizelge bulunduğundan numaralandırüması uygun görülmiyerek 
'(bağlı çizelgede) şeklinde düzenlenmiş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

«Koordinasyon Kurulu» matlaplı 3 ncü madde, maddenin başlangıç kısmındaki «İBu kanun 
hükümlerine 'göre açılan...» şeklindeki ibare «göre» ve «açılan» kelimeleri arasına «Akademilere 
bağlı olarak» ibaresi konulmak, metinde geçen «mutlak» kelimesi çıkanlmak ve koordinasyon 
toplantılarına katılacak temsilciler meyanma «(Yüksek öğretim Genel Müdürü» de ithal edil
mek suretiyle bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

4 ncü madde, maddenin (e) paragrafında cümleyi tamamlıyan «hazırlanarak» deyimi yerine 
«incelemek» deyimi ikame edilmek, 

(e) paragrafı tamamen çıkarılmak suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 
«öğrencilerin kazanılmış hakları» matlaplı 5 nci ve 6 nci maddeler, tasarıdaki şekliyle ay

nen kabul edilmiştir. 
«Öğretim Elemanları» matlaplı 7 nci madde, maddede geçici olarak istihdamlarına cevaz ve

rilenlerle, halen özel yüksek okullarda, çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olan 
yönetici, öğretim üye ve yardımcısı, Öğretmen ve diğer çeşitli personelin istihdamlarına, 1327 
sayılı Kanun muvacehesinde, ancak sözleşmeli olarak imkân bulunduğundan 1 nci ve 2 nci pa-
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raigrafta gerekli yerlere (sözleşme) deyimi konulmak ve 2 nei paragrafın son-kısmındaki ibare de 
( çeşitli personelden sözleşmeyle istihdam edilmek suretiyle) düzenlenmek suretiyle değiştiril
miştir. 

«Diplomaların Geçerliği» matlaplı 8 nei madde, mevcut metin daha vazıh hale getirilmek ve 
meslek icrasında 'da herhangi bir mâni ile karşılanmasını önlemek nedeniyle yeniden düzenlenmiş, 
maddeye, diploma sahipleriyle meslekî oda kuruluşları arasında süregelen sürtüşmeleri ve nahoş 
olayları kesinlikle önlemek, aksi davranışta bulunan oda yöneticileri hakkında cezai müeyyide 
tatbikini 'öngören 'bir fıkra ilâve edilmiş ve madde bu değiştirişle kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun, «Taşınır ve Takınmaz Malların Edinilmesi» matlaplı 9 ncu mad
desi, maddenin 1 nei fıkrası, fıkradaki «Bakanlar Kurulu yetkilidir» ibaresi, «IMaliye Bakanı yet-
yikMir.» şeklinde ve 3 ncü fıkrası da satmalma ve kiralama işlemlerinde vazifeli kılman Komis
yonun teşekkül tarzını ve kapsamını, görülen işin ehemmiyetine binaen genişleterek ve aynı zaman
da Komisyon üyeleri ile, tesbit ve sair işlerde yararlanılacak bilirkişilere verilecek ücreti tesbit 
etmek suretiyle yeniden düzenlenerek ve maddenin son fıkrası metinden tamamençıkarıılmak su
retiyle değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının «Malî Hükümler» matlaplı 10 ncu maddesi, maddenin 1 nei paragrafı, plarafraftaki 
(... ber biri, malî yönden döner sermaye...) i!baresindeki (yönden) ve (döner sermaye) kelime
leri arasına (Genel ve Katma Bütçe içinde) ibareli konulmak ve maddeye, genel bütçeden döner 
sermayeye tefrik edilecek ödeneğin okullara tahsis şeklini hükme Ibağlıyan yeni bir fıkra ilâvesi 
suretiyle değiştirilerek, kaibul edilmiştir. 

Tasarımın (11 nei ımaddesi, tasarıdaki şekliyle aynen kaibul edilmiştir. 
Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi olan, öğrencilerin -ödayecekleri taksitlerle ilgili 12 nei 

madde, maddenin, taksitlerini 'zamanında ödemi yenlere tatbik edilecek müeyyide ile ilgili' 2 nei 
fıkrası, fıkrada 'öngörülen (ilişiği 'kesilir.) şeklindeki cezalan dirilir hükmü, katı !bir hüküm ola
rak 'görüldüğünden bu fcalbîl öğrencilere bir miktar imkân tanımak ve derjhal .okullarla ilişikleri
nin kesilmesini önlemek nedeniyle yeniden düzenlenmek suretiyle değiştirilerek kaJbul edilmiştir. 

W7'0 - 1971' öğrenim yılında öğrencilerin yüksek okullara ödemek 'zorunda loldükları ücretler
den, bu ^okulların hukukî varlıklarını kaybedecekleri 9 Temmuz 1971 tarihinden bu yılki öğrenim 
devresi sonuna kadar isabet eden miktarların döner sermayelere ödenme şeklini bükme ıbağlıyan 
tasarının 13 noü maddesi, önemine binaen üzerinde uzun görüşmeler yapılarak, maddedeki günlük 
hesap sonucu bir çok ımaihzurlarm ortaya eıkaea ğı, öğrenim yapılan aktif aylar ile pasif tatil ay
larındaki gelir - gider akımının aynı olmadığı, binaenaleyn Hazinenin düşünüldüğü oranda karşı 
tarafı da düşünmenin bir hukuk devleti icabı ol-luğu yönünden, yeniden düzenlenmek suretiyle 
değiştirilmiştir, 

14 ncü madde, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değişik şekliyle, 
Tasarının 15 nei maddesi, maddenin giderleri tadadeden fıkrasındaki «sermayeler» deyimi «ser

mayelerden» şeklinde, 
16 ncı maddesi, maddenin birinci satırındaki «Döner sermayeler» ibaresi «Döner sermayeler

den» şeklinde, 
17 nei maddesi, maddedeki (... bağlı oldukları akademilerin başkanları,...) ibaresindeki «olduk

ları» ve «akademilerin» kelimeleri arasına «Fakülte Dekanlariyle» ibaresi konulmak suretiyle de
ğiştirilerek, 

18 ve 19 ncu maddeler tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmişlerdir. 
Millî Eğitim Komisyonu değiştirişi olan «Yönetmeliklerin Kabulü» matlaplı 20 nei madde ile, 

«Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulanması» matlaplı 21 ve 22 nei maddeler bu değişik şe
killeriyle aynen kabul edilmişlerdir. 

Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki yüksek okullardan boşalan, kapasiteye istihdam politika
sına uygun ve insangücü ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğrencilerin öğrenimlerini de
vam ettirebilmeleri için en önemli faktör olan öğretim kadrosunun temini maksadiyle 8 . 4 . 1969 
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tarih ve 1143 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tesbit edilen ücretler üzerinden, bu okullarda gö
rev alacak öğretim üyelerinin de faydalandırılmalan zarureti muvacehesinde yeni bir madde tedvin 
edilerek (23) ncü madde olarak tasarıya ithal edilmiştir. 

Birçok kuruluşlarda olduğu gibi, tasfiye halindeki özel yüksek okulların bu tasfiye işlemi so
nuna kadar ödemek zorunda oldukları vergi' ve sigorta primlerinin ertelenmesini hükme bağlıyan 
yeni bir madde tedvin olunmuş ve tasarıya (24) ncü madde olarak ithal edilmiştir. 

Tasarının «Yürürlük hükümleri» matlaplı 22 nci maddesi, yayımı tarihi (9 Temmuz 1971) şek
linde ve madde numarası da (25) olarak değiştirilmek suretiyle, 23 ncü maddesi madde numarası 
(26) olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiş ve gerekli redaksiyonlar da yapılarak yukarda 
bertafsdl izah edilen değişikliklerle Komisyonumuzca kaibul edilen kanun tasarısının kanunlaştı
ğında uygulanabilmesi için ek bir finansman kanununa ihtiyacolduğu hususunun rapora derci 
hususu kararlaştırılmıştır. 

öncelik ve ivödE'Me görüsşüitoek ve Gtemel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Ba^anveMM 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
T. Toker 

Eskişehir 
1. Angı 

tamir 
A. N. Erdem, 

Manisa 
H. Okçu 

Sakarya 
N. Bayar 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yoruflimaz 

İmaakJa hfulaınamiadı 
Batay 

Söz hakkım mahfuz 
H. Özkan 

KSaÖtamamı 
Söz hakkım mahfuz 

H. Tosyalı 

Manisa, 
M. Erten 

imzada bulunamadı 

Samsun 
1. Kılıç 

İmzada buluınaımialdı 

Trabzon 
13 ncü maddeye muhalifim, söz hakkım mahfuz 

A. R. Uzuner 

Kâtip 
Eınizrum 

R. Danışman 

Balıkesir 
C. Bügehan 

Burdur 
Söz hıalbfldm malhfuz 

N. Yavuzkan 

Konya 
N. Kalayctoğlu 

m Mıaraş 
A. İmaimoğlu 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
/. II. Balcı 

Zonguldak 
S. T. Müfitüoğlu 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
H. Ballan 

tmaaidia bulunamadı 
Bolu 

H. 1. Cop 

îötaribul 
0. C. Fer soy 

'Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bullumaımadı 

Niğde 
N. Çerezci 

Trabzon 
Söz haMtum mahfuzdur 

A. Şener 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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(HÜKÜMETİN TMKLİFt 

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. — 1970 - 1971 öğretim yıhmda 
özel yüksek okullarda kayıtlı bulunan öğrenci
lerin öğrenimlerine devamlarını sağlamak ama-
ciyle, üniversite niteliğinde öğretim, yapan An
kara, İstanbul, Eskişehir ve Adana İktisadi ve 
Ticari ilimler Akademileri ile istanbul Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi ve Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisine bağlı olarak bu ka
nun hükümlerine göre geçici nitelikte resmî 
yüksek okullar açılır. 

özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi 
akademiler tarafından açılan yüksek okullarda 
öğrenim görecekleri ilişik 1 numaralı çizelgede 
gösterilmiştir. 

MADDE 2. — 1 numaralı çizelgede gösteri
len akademilerin başkanları, 

a) Kendi kurumlarına ayrılan özel okul 
öğrencilerine mahsus olmak üzere çeşitli alan
larda yüksek okullar açmakla; 

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

c) Bu okulların rasyonel bir şekilde işle
melerini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 
almakla 

Görevli ve yetkili kılınmışlardır. 

Koordinasyon Kurulu : 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerine göre 
açılan yüksek okullar arası ortak esasları ka
rarlaştırmak üzere merkezî bir koordinasyon 
kurulu teşkil edilir. Bu kurul, Mîllî Eğitim Ba
kanının başkanlığında, yüksek okulların bağlı 
bulunduğu akademi başkanları ve ilgili her 
akademinin yetkili organlarınca kendi öğretim 
üyeleri arasından çoğunlukla iki yıl için 

Millet Meclisi 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNCA KABUL 
EDİLEN M f l l N 

. 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 öğrencileri
nin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amacı 
ile üniversite seviyesinde öğretim yapan Anka
ra, İstanbul, Eskişehir ve Adana İktisadi ve Ti-
caıri İlimler Akademileri ile İstanbul Devlet Mi
marlık ve Mühendislik Akademisi ve Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisine bağlı olarak, bu kanun 
hükümlerine göre, resmî yüksek okullar açılır. 

özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi 
akademiler tarafından açılan yüksek okullarda 
öğrenim görecekleri ilişik 1 numaralı çizelgede 
gösterilmiştir. 

Yüksek okul açan akademiler, 1971 - 1972 
ders yılından itibaren, kemdi normal öğrenci 
kontenjanları dışında, açtıkları yüksek okulla
ra öğrenci almıya devam edebilirler. 

MADDE 2. — 1 numaralı çizelgede gösteri
len akademilerin yetkili organları, 

a) Kendi kurumlanma aymlan özel okul öğ
rencilerine mahsus olmak üzere çeşitli alanlarda 
yüksek okullar açmakla; 

!b) Bu okulların ilmî, idari ve malî yönler
den tabi tutulacakları esaslara ilişkin yönetme
likleri ve programlan yetkili organlanna hazır-
'latıılarak incelemek üzere Koordinasyon Kuru
luna ısunmakla; 

c) Bu okulların rasyonel bir şekilde işleme
lerini sağlamak için gerekM bütün tedbirleri al
makla; 

görevli ve yetkili kılınmışlardır. 

Koordinasyon kurulu: 

MADDE 3. — 'Bu kanun hükümlerine göre 
açılan yüksek okullararası ortak esaslan karar
laştırmak üzere merkezî bir 'Koordinayon Ku
rulu teşkil edilir. Bu kurul, Millî Eğitim Baka
nımın başkanlığında, yüksek okulların, bağlı 
Ibulunduğ-u akademi başkanlan ve ilgili her 
akademinin yetkili organlarınca kendi öğretim 
üyeleri arasından mutlak çoğunlukla iki yıl 

(S. Sayısı : 376) 
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BÜTıÇE PLÂN KOMİSYONU DE&tŞTİRİŞl 

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

Yüksek, okul açma ve isletme görev ve yetkisi : 

MAÛDDOE 1. — özel yüksek fokul (öğrencilerinin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle 
kendi kanunları hükümleri uyarınca üniversite fakültelerine, üniversite Iseviyesinde (öğrenim ya
pan diğer resmî kuruluşlara, bağlı olarak Ibu kanun hükümlerine igöre resmî yüksek okullar açılır. 

özel yüksek lokullar öğrencüerinin (hanlgi resmî kuruluşlara bağlı (olarak açılan yüksek okul
larda öğrenim igörecekleri ilişik cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 2. — İlişik cetvelde ıgösterilen resmî kuruluşların yetkili organları, 
a) Kendi kurumlarına ayrılan özel lokul öğrencilerine maJhsuls olmak üzere çeşitli alanlarda 

y^üksek okullar açmakla; 
b) Bu okulların ilmî, idari ve malî yönlerden tabi tutulacakları esaslara ilişkin yönetmelik

leri ve programlan yetkili organlarına 'hazırlatılarak incelemek üzere (Koordinasyon Kuruluna 
sunmakla; 

o) Bu okulların rasyonel bir Şekilde işlemelerini sağlamak için Igerekli bütün tedbirleri 
almakla; 

Görevli ve yetkili kılınmışlardır, 

Koordinasyon Kurulu : 

MAJDCDE 3. — IBu kanun (hükümlerinle göre akademilere bağlı Olarak açılan yüksek okullar-
arası ortak esasları kararlaştırmak üzere merkezî bir Koordinasyon (Kurulu teşkil edilir. Bu Ku
rul, Millî Eğitim Bakanının (Başkanlığında, yüksek Okulların bağlı (bulunduğu akademi başkan
ları ve ilgili Iher akademinin yetkili ^organlarınca kendi öğretim üyeleri arasından çoğunlukla, iki 
yıl için Seçilecek ikişer öğretim üyesinden kurulur. Koordinasyon (Kurulu toplantılarına Millî 
Eğitim Bakanlığı müsteşarları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı veya seçeceği bir üye, Yüksek 
öğretim lOenel (Müdürü, iGenel Meslekî Ve Teknik Yüksek öğretim (Genel müdürleri ve Maliye Ba
kanlığından 'M temsilci tabiî üye Olarak katılırlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 37'6) 



(Hükümetin teklifi) 

seçilecek ikişer öğretim üyesinden kurulur. 
Koordinasyon kurulu toplantılarına Millî Eği
tim Bakanlığı müsteşarı, Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanı veya seçeceği bir üye, Meslekî ve 
Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürü ve Ma
liye Bakanlığından İM temsilci tabiî üye olarak 
katılırlar. 

Koordinasyon kurulu, yılda en az üç defa 
olmak üzere, Millî Eğitim Bakanının çağrısı ile 
uygun göreceği yerde toplanır. Ayrıca başkan
lardan her hangi birinin teklifi ile de Millî Eği
tim, Bakanı kurulu toplantıya çağırabilir. 

Millî Eğitim Bakanı, bulunamıyacağı toplan
tılar için, kurul üyeleri arasından birini başkan 
seçer. 

MADDE 4. — Koordinasyon kurulunun gö
revleri şunlardır : 

a) Yüksek okulların, bağlı bulundukları 
akademilerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik ve 
program taslaklarını incelemek ve Millî Eğitim 
Bakanının onayına sunmak, 

to) Bu okullarda görevlendirilecek yöneti
ciler, öğretim üye ve yardımcıları, öğretim gö
revlileri ve diğer personele ödenecek ücretlere 
ilişkin esasları incelemek ve karara bağlamak; 

c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini in
celemek; 

d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılma
sı ve devredilmesi ile ilgili teklifleri incelemek 
ve karara bağlamak, 

Koordinasyon kurulu gündemi Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekreter
dik işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim 
Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Öğrencilerin kazanılmış hakları : 

MADDE 5. — Bu kanuna göre açılan yük
sek okullara intikal edecek olan öğrencilerin 
özel yüksek okullarda kazanmış oldukları hak
lar, saklıdır. 

özel yüksek okulların kurucuları veya 
temsilcileri ile müdürleri yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosya
larını ve diğer evrakı, ilgili resmî öğretim ku-

Mâllet Meclisi 
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| (Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen metin) 

için seçilecek ikişer öğretim üyesinden kurulur. 
iKooridinasyon Kurulu toplaınitülanna Millî Eği
tim IBakanlığı müsteşarları, Talim ve Terbiye 
Kurulu iBaşkanı veya seçeceği (bir üye, Genel, 
Meslekî ve Teknik öğretim Genel müdürleri ve 
Maliye Bakanlığından iki temsilci tabiî üye ola
rak katılırlar. 

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

MADDE 4. — Koordinasyon Kurulunun gö
revleri şunlardır : 

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

b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneti
ciler, öğretim üye ve yardımcıları, öğretim gö
revlileri ve diğer personele ödenecek ücretlere 
ilişkin esasları incelemek; 

e) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini ha
zırlamak ; 

d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması 
ve devredilmesi ile ilgili teklifleri inceleme ve 
Millî Eğitim Bakanının onayına ısunmak; 

e) Yüksek okullardan boşalacak kapasite
nin kullanılması konusunda, imsangücü ihtiyaç
ları dikkate alınarak akademi yetkili organla
rının yapacağı teklifleri karara bağlamak; 

Koordinasyon Kurulu gündemi Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekreter
lik işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim 
Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Öğrencilerin kazanılmış hakları : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı,: 376) 
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(Bütçe Plân Komisyonu değiştir işi) 

Koordinasyon Kurulu, Millî Eğitimi Bakanının daveti ile yılda en az bir defa olmak üzere, 
lüzumlu gördüğü zamanlarda ve tensibedeceği yerde toplanır. Ayrıca başkanlardan (birinin tek
lifi ile de Millî Eğitim |Bakanı, Kurulu toplantıya çağırabilir. 

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

ram taslaklarını incelemek : 
b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneticiler, öğretim üye ve yardımcıları, öğretim görev

lileri ve diğer personele ödenecek ücretlere ilişkin esasları incelemek; 
c) Bu okullarla ilgili bütçe tekliflerini incelemek; 
d) Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması ve devredilmesi ile İlgili teklifleri inceleme ve 

Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak; 
Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanır ve ber türlü sekreterlik 

işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür. 

Öğrencilerin kazanılmış hakları : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 376) 



(Hükümetin teklifi) 

rumlarmca görevlendirilecek yetkililere en geç 
15 Ağustos 1971 tarihine kadar devir ve tes
lim etmeye mecburdurlar. Devir ve teslimden 
kaçman veya bu görevi savsaklıyan özel okul 
kurucu veya temsilcileri ile müdürleri hakkın
da üç aydan !bir yıla kadar hapis cezası verilir; 
bu ceza paraya çevrilmez ve tecil edilmez. 

MADDE 6. — Yeni yönetmelik ve program
lar yürürlüğe girinceye kadar Özel yüksek 
okulların Millî Eğitim Baknlığınca onaylanmış 
bulunan mevcut yönetmelik ve programları uy
gulanır. 

Öğretim elemanları : 

MADDE 7. — Bxı kanun hükümlerine göre 
açılan resmî yüksek okullarda, founlarm yö
netmeliklerinde Ibelirtilen şartları taşıyan 
resmî öğretim kurumlan öğretim üyeleri ve 
yardımcıları ile öğretmenler sözleşme ile gö-
renlendirilebilecekleri gibi, bunlar dışında, 
emeklilik ve yaş haddine bakılmaksızın, di
ğer şartları taşıyan kimseler de geçici olarak 
istihdam edilebilirler. 

Bu şartları taşıyan yönetim ve öğretim per
soneli sağlanıncaya kadar halen özel yük
sek okullarda çalışmalan Millî Eğitim Bakan
lığınca onaylanmış (bulunan yöneticilerle öğ
retim üye ve yardımcılan, öğretmenler ve di
ğer çeşitli personelden yararlanılabilir. 

Diplomaların geçerliği : 

MADDE 8. — özel yüksek okullarca ve
rilmiş diplomalar ile (bu kanun gereğince 
açılan yüksek okullar tarafından verilecek 
diplomalar (benzeri diğer resmî öğretim ku
rumlarının diplomalan ile aynı hak ve yetki
leri sağlar. 

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

MADDE 9. — Bu kanun uyarınca açıla
cak yüksek okullar için Koordinasyon Kuru
lunca gerekli olduğuna karar verilen taşınır 
ve taşınmaz mallan, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muihase-
bei Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı ol-

18 — 

(Millî Eğitilin. Komlisyonıınea (ka'buü edilen mdtJim) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Öğretim elemanları : 

MADDE 7. — Ta'sannın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Diplomaların geçerliği : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Taşınır ve 'taşınmaz malların edinilmesi : 

MADDE 9. — Bu (kanun uyarınca açılacak 
yüksek okullar için ilgili üniversite rektörü ve
ya akademi başkanı veya Millî Eğitim Bakanı
nın teklifi ile Koordinasyon Kurulunoa gerekli 
olduğuna karar verilen taşınır veya fcaşınmaz 
mallan 2400 sayılı Artırma Eksiltme ve îhale 
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MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim elemanları : 
MLAIDDE 7. — IBu Kanun (hükümlerine göre açılan resmî yüksek okullarda, (bunların yönet

meliklerinde (belirtilen şartlan taşıyan resmî öğretim kurumlan (öğretim üyeleri ve yardımcıları 
ile löğrelanenler, 'sözleşme ile görevlendirilebilecekleri gibi, (bunlar dışında, emeklilik ve yaş hadde
ne Ibakılmaksızın, diğer şartlan taşıyan kimseler de geçici olarak sözleşmeli istihdam edilebilirler. 

Bu şartlan taşıyan yönetim ve öğretim personeli sağlanıncaya kadar, ihalen özel yüksek okul
larda çalışmalan Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış (bulunan yöneticilerle, öğretim üye ve yar-
dımcılan, öğretmenler ive diğer (çeşitli personelden sözleşme üie istihdam edilmek suretiyle yarar
lanılabilir. 

Diplomaların geçerliği : 

(MADDE 8. — lözel yüksek okullarca verilmiş diplomalar ile, (bu kanun gereğince açılan yük
sek (okullar tarafından verilecek diplomalar, mesleklerini icra ve sair İnaklar (bakımından, (benzeri 
diğer resmî öğretim kurumlarının diplomalan ile aynı İnak ve yetkileri sağlar. 

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

Taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi : 

(MADDE 9. — Bu kanun uyarınca açılacak yüksek okullar için, ilgiM üniversite rektörü ve 
akademi başkanı veya Millî Eğitim Bakanının teklifi ile koordinasyon kurulunca gerekli olduğuna 
karar verilen taşınır veya taşınmaz mallan, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhaselbel Umumiye Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın, kiralamaya veya satmal-
maya ve satmalıma bedelimi peşin olarak veya gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak taksitle 
ödemeye Maliye Bakanı yeltkilidir, 
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maksuzm, pazarlıkla kiralamaya veya satmal
maya ve satmalma bedelini peşin olarak veya 
gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak tak
sitle ödemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

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

Satmalma ve kiralamalar, illerde defterda
rın başkanlığında ihtiyacı olan resmî öğretim 
kurumundan bir öğretim üyesi, millî eğitim 
müdürü ve baynıdırlık müdürünün katılma-
lariyle kurulacak komisyonlarca yapılır. Bu 
komisyonlar vasif tesbiti ve değer takdiri 
konularında bilirkişilerden yararlanabilirler. 
Bilirkişilere verilecek ücretler bu maksatla ko
nulacak ödenekten karşılanır. 

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

Malî hükümler : 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerine göre 
açılacak yüksek okulların herbiri malî yön
den döner sermaye düzeni içinde yönetilir. 

Okulların müdürleri aynı zamanda döner 
sermayenin de müdürüdür. 

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

MADDE 11. — Döner sermayelerin gelir 
kaynaklan şunlardır : 

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

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

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

MADDE 12. — öğrencilerden alınacak üc
retler 1970 - 1971 öğretim yılında ödel yük
sek okullara ödenmekte olan yıllık ücret tu
tarlarıdır. Bu ücretler Ağustos, Kasım, Şubat, 

(Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilen metin) 

Kanunu ile 1050 sayılı Muhasehei Umumiye Ka
nunu hükümlerine bağlı olmaksızın, kiralamaya 
veya satmalmaya ve satmalma bedelini peşin 
olarak veya gelecek yıllara taşan sözleşmeler 
yaparak taksitle ödemeye Maliye Bakanlığının 
tekliif üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

Satmalma ve kiralamalar, illerde, Defterda
rın başkanlığında ihtiyacı olan resmî öğretim 
kurumundan bir öğretim üyesi, Millî Eğitim 
Müdürü ve Bayındırla Müdürünün katılmala-
riyle kurulacak komisyonlarca yapılır. Bu ko
misyonlar vasıf tesbiti ve değer takdiri konula
rında bilirkişilerden yararlanabilirler. Bilir
kişilere verilecek ücretler bu maksatla konula
cak ödenekten karşılanır. 

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

Birinci fıkrada söz konusu edilen taşınır ve 
taşınmaz mallara ait kiralama ve satmalma iş
lemleri en geç altı ay içinde bitirilir. 

Malî hükümler : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — öğrencilerden alınacak üc
retler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
tesbit edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, Ma
yıs aylarında ve 4 eşit taksitte ödenir. 
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Bu maksatla konulacak ödenekler, kamulaştırma veya geçici kullanma için idari irtifak hakkı 
tesisinde de kullanılabilir. 

Satmalıma ve kiralamalar Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürünün başkanlığında, 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve tmar ve İskân bakanhlklanndan bu bakanlıklarca gösterilecek genel 
müdür seviyesinde birer temsilci ile, ilgili resmî öğretim 'kurumundan bir öğretim üyesinin katıl-
masiyle kurulacak komisyonca yapılır. Bu komisyonlar vasıf tesbiiti ve diğer takdirî 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. 

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. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — öğrencilerden alınacak ücretler her yıl koordinasyon kurulu tarafından tesbit 
edilir, ücretler, Eylül, Aralık, Mart, Mayıs aylarında ve 4 eşit taksitte ödenir. 

Taksitlerini zamanında ödemiyenlere iki ay zarfında ödeme lüzumu tebliğ edilir. Buna rağ
men tediyede bulunmıyanların okul ile ilişkilerinin kesilmesi okul idaresince kararlaştırılabilir. 
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Nisan aylarında ve dört eşit taksitte alınır. 
Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre üs

tün başarılan ıtesbit edilen öğrencilerin ücret
leri döner sermayece karşılanır. 

MADDE 13. — 1900 - 1971 Öğretim yılında 
öğrencilerin özel yüksek okullara ödemek zo
runda oldukları ücretlerden 9 Temmuz 1971 ta
rihinden sonraki döneme isabet 'edeni kısımları 
günlük olarak hesaplanır ve tahsil edilmiş ise 
özel 'okular kurucuları tarafından; tahsil edil
memiş ise öğrenciler tarafından, döner sermaye
lere ödenir. Kurucu ödemediği takdirde hesap
lanan tutar kadar borçlandırılır ve kanuni yol
larla tahsili cihetine gidilir. (Borç tutan, gere
ğince kurucunun döner sermayeden alacağına 
mah'subedillir. 

MADDE 14. — 1971 malî yılında okulların 
giderlerini karşılamak Hizere (gerekli yardım 
Ödeneği için bütçede fasıl açmaya ve açılacak 
fasla aktarma yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

MADDE 15. — Döner sermayeler aşağıda 
gösterilen çeşitli giderleri yaparlar : 

a) Okullarda görevli yönetici, öğretim üye
leri ve yardımcılan ile diğer görevli ücretleri; 

b) Kira bedelleri; 
©)' Ders, araç ve gereçleri ^bedelleri ile her 

türlü eğitim, öğretim ve yönetim giderleri; 
d)' Bakım, onanm ve genel giderler; 
e) Yolluklar; 
f) Okullann işletilmesi ile ilgili başkaca 

giderler. 
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Taksitlerini zamanında ödemiyenlere bir haf
ta içinde tebligat yapılır. Mütaakıp bir ay için
de de ödemedikleri takdirde ilişiği kesilir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, 
muhtaç olanlardan üstün başarılan testoit edilen 
öğrencilerin ücretleri döner sermayeden ödenir. 

MADDE 13. — 1970 - 1971 öğretim yılında 
öğrencilerin yüksek okullara ödemek zorunda 
olduklan ücretler bu okullann kurucu veya 
sahipleri tarafından tahsil edilir. Ancak 5 nci 
madde gereğince, evrakın devir ve teslim işlemi
nin yapıldığı tarihten 1971 - 1972 ders yılının 
başladığı güne kadar, her türlü eğitim öğretim 
ve imtihan faaliyetleri dolayısiyle öğretim üye
lerine ve öğretmenlere ödenecek ders ücretleri 
ile okulun diğer zaruri masraftan, özel yüksek 
okul kuruculan tarafından döner sermayelere 
ödenir. Kurucu ödemediği takdirde, hesaplanan 
tutar kadar borçlandınhr ve kanuni yollarla 
tahsili cihetine gidilir. Borç tutan kurucunun 
Hazineden alacağına mahsubedilir. 

Gerek ara sınıflannda ve gerekse son sınıf 
derslerinden takıntılı bulunan öğrencilerden 
imtihalarını bitirinceye kadar, 1970 -1971 ders 
yılı ücretleri dışında, 1971 - 1972 ders yılı ba
şına kadar her ne ad altında olursa olsun başka 
ücret talebedilemez. 

özel yüksek okul resmî nitelik kazanıncaya , 
kadar okul ücretlerini ödemiyen öğrencilerin 
bulunduklan okulla ilişikleri kesilir. 

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

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 376) 



(Bütçe Plân Komisyonu değiştirici) 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, muıhtaoolanlardan üstün basanları tesbit edilen Öğ
rencilerin ücretleri döner sermyeden ödenir. 

MADDE 13. — 1970 -1971 öğretim yılında öğrencilerin özel yüksek okullara ödemek zorunda 
ollduklan ücretlerden 9 . 7 . 1971 ile ikmal imtihanları sonuna kadar olan zamana ait bütün mas
rafları özel yükskek okul kurucu veya sahipleri ödemekle mükelleftir. 

IBu ödenecek miktar; 1970 - 1971 Öğretim yılından önceki iki öğretim yılının Temmuz, Ağus
tos, Eylül aylarına ait okulların işletme defterlerindeki kayftılan esas alınarak hesaplanır. Bu ay
lar için daha önce ödenmiş personel v« genel masrafları varsa dikkate alınır. 

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

özel yüksek okulların kurucu veya sahipleri adına bu hesap sonunda tahakkuk edecek alacak 
veya borçlan genel hükümlere göre tahsil edilir veya öldenir. 

Hazinede alacakları varsa, borçlan bu alacaklarına maJhsuIbedilir. 

MADDE 14. -— Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Döner sermayelerden aşağıda gösterilen çeşitli giderler yapılır •:• 
a) Okullarda görevdi yönetici, öğretim üyeleri ve yardımcılan ile diğer görevli ücretliler; 
Ib) Kira bedelleri; 
c) Ders araç ve gereçleri bedelleri ile her türlü eğittim, öğretim ve yönetim giderleri; 
d) Bakım, onarım ve genel giderler; / 
e) Yolluklar; 
f) Ofcullann işletilmesi ile ilgili başkaca giderler. 
Bu giderler düzenlenecek yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılır. 
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Bu giderler düzenlenecek yönetmelik esasla
rına uygun »olarak yapılır. 

MADDE 16. — Döner sermayeler tarafın
dan yapılacak her türlü harcamalar 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye, 2490 sayıh Artırma. Ek
siltme ve ihale kanunları ile üniversiteler, Aka
demiler ve Devlet Memurları kanunları hüküm
lerine ve Sayıştay vizesine talbi değildir. 

Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek 
okullar için üniversitelerde, akademilerde ve
ya bu okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi 
hizmetler için görevlendirilecek kişilere verile
cek ücretler; bunların asıl görevleri karşılığı 
almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve di
ğer ödeneklere halel getirmez. 

MADDE 17. — Döner sermayelerin ita âmir
leri bağlı oldukları akademilerin başkanları, ta
hakkuk memurları ise okul müdürleridir. 

Döner sermayece hazırlanacak bütçe teklif
leri bağlı bulundukları akademi başkanlıkların
ca Haziran sonuna kadar Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur. 

MADDE 18. — Döner sermayelerin her çe
şit malî işlem ve muhasebeleri Maliye Bakan
lığının denetimine tabidir. 

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

MADDE 19. — Yüksek okullar için Millî 
Eğitim Bakanlığınca lüzum gösterilecek görev
li kadroları ile döner sermaye saymanları ve 
yardımcıları için Maliye Bakanlığınca lüzum 
gösterilecek kadrolar Bakanlar Kurulunca tor
ba kadrolardan tahsis olunur. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

MADDE 20. — Bu kanunda öngörülen yö
netmelikler Millî Eğitim Bakanının onayı ile 
kabul edilir ve Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girer. 

(Millî Eğiıtim Komisyonunca kabul edilen meföin) 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. -— Tasarının 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

MADDE 20. — Bu kanunda öagörülen yö
netmelikler Millî Eğitim Bakanımın, onayı ile 
kabul edilir ve Resmî Gtaaeftede yayınlanarak 
yürürlüğe girer. 

Ancak, bu yönetmedikler en geç bir yıl içe
risinde yapılır. 
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MADDE 16, — Döner sermayelerden yapılacak her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale kanunlan ile Üniversiteler, Akademiler ve Dev
let memurları kanunları hükümlerine ve Sayıştay Vizesine tabi değildir. 

Bu kanun hükümlerine göre açıâan 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. 

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

Döner sermayece hazırlanacak bütçe teklifleri bağlı bulundukları akademi başkanlıklarınca Ha
ziran- sonuma kadar Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

MADDE İS. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay nen kabul edilmiştir. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

MADDE 20. — Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulan
ması : 

MADDE 21. — özel yüksek okullardan in
tikal edecek öğrencilere mahsus olmak üzere 
üniversitelerce veya fakültelerce açılacak yük
sek okullar da bu kanun hükümlerinden fayda
lanırlar. 

Yönetmeliklerde ve programlarda koordi
nasyon sağlamak amaciyle ilgili üniversite rek
tör veya dekan veya temsilcileri koordinasyon 
kurulu toplantılarına katılırlar. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanılarak il
gili üniversite veya fakültelerce açılan geçici ni
telikteki yüksek okullar için hazırlanacak prog
ram ve yönetmelikler koordinasyon kurulunda 
incelendikten sonra, yetkili üniversite organla
rınca onaylanarak yürürlüğe girer. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı 
N. Erim 8. Koça§ 

Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulan
ması : 

MADDE 21. — özel yüksek okullardan inti
kal edecek öğrencilere mahsus olmak üzere üni
versitelerce veya fakültelerce açılacak yüksek 
okullar da bu kanun hükümlerinden faydala
nırlar. 

Yönetmeliklerde ve programlarda koordi
nasyon 'sağlamak amaciyle ilgili üniversite rek
tör veya dekan veya temsilcileri Koordinasyon 
Kurulu toplantılarına katılırlar. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanılarak il
gili üniversite veya fakültelerce açılan yüksek 
okullar için hazırlanacak program ve yönetme
likler, Koordinasyon Kurulunda incelendikten 
sonra, yetkili üniversite organlarınca onaylana
rak yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanuna göre, resmi yük
sek okul açan akademiler, 2 nci maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin basjkam 
ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların 
müldürleri arasından 'seçilmiş üç temsilcinin iş
tiraki ile akademi senatosu teşkil edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 
23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 ncü maddesi 
24 ncü madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 
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Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulanma ] 

MADDE 21. — Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millî Eğitim Komisyonunun değiştirici aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye istih
dam politikasına uygun ve in&anıgüelü ihtiyaçları nı karşılamak amacıyla alınacak öğrencilerin öğre
nimlerini temin maksadiyle 8 . 4 . 1969 tarih ve 1143 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki ücretler 
«sas 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 görevlilerim© 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 Kanunun3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Böylece temin edilen öğretim elemanları ihtiyacı karşılayamazsa geçici mahiyetteki bu kanu
nun 7 nci maddesinden de faydalanılabilir. 

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

Yürürlük hükümleri : 

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

MADDE 26. — Tasarının 28 ncü maddesi 26 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
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(Hükümetin teküfîı) 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. Orel 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
ö. DerUl 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. ÇilingiroğM 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ayhan 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş f' •' 

Adalet Bakanı 
t. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Baymdırılk Bakanı 
C. Karakaş 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Babüroğlu 

Orman Bakanı 
8. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergim 
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Hükkmetin metnine bağlı çizelge 

Özel yüksek okulun «adı 

(1) NO. LU ÇİZELGE 

Özel yüksek okul öğrencilerin 
edebilmeleri için açılacak re 

Akademini 

İstanbul'da : 

1. İstanbul Ikt. ve Tic. tümler öz. Yük. Ok. 
2. istanbul Ikt. Tic. Bilimler Öz. Yük. Ok. 
3. istanbul Galatasaray t k t Tic. İL Öz. Yük. Ok. 
4. istanbul Tuna Ikt. Tic. Bilimler Öz. Yük. Ok. 
5. istanbul Gazetecilik öz. Yük. Ok. 
6. istanbul Eczacılık Öz. Yük, Ok. 
7. istanbul Galatasaray Eczacılık Öz. Yük. Ok. 
8. istanbul Diş Hekimliği Öz. Yük. Ok. 
1. istanbul Işık Müh. ve Mimar. Öz. Yük. Ok. 
2. İstanbul Kimya Müh. Özel. Yük. Ok. 
3. İstanbul Galatasaray Mühendislik Öz. Yük. Ok. 
4. istanbul Cağaloğlu Müh. ve Mimar. Öz. Yük. Ok. 
1. istanbul Kadıköy Müh. ve Mimar. Öz. Yük. Ok. 
2. İstanbul Vatan Müh. ve Mimar. öz. Yük. Ok. 
3. istanbul Tatbikî Güzel Sanatlar Öz. Yük. Ok. 

iktisadi ve Ticari Bilimler Akade 

» > > » 
Devlet Mühendislik ve Mimanlık A 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 



Özel yüksek okulun tadı 

Ankara'da : 

1. Ankara Ikt. ve Tie. İlimler Öz. Yük. Ok. 
2. Ankara Başkent İkt. ve Tie. ilim. Öz, Yük. Ok. 
3. Ankara Başkent Gazetecdlik Öz. Yük. Ok. 
4. Ankara Anadolu Eczacılık Öz. Yük. Ok. 
5. Ankara Eczacılık Öz. Yük. Ok. 

^ 6. Ankara Diş Hekimliği Öz. Yük. Ok. 
£j 7. Ankara Başkent Diş Hekimliği Öz. Yük. Ok. 
<=* 8. Ankara Zafer Müh. ve Mmar . Öz. Yük. Ok. 
Ş 9. Ankara Yükseliş Müh. ve Mimar. Öz. Yük. Ok. 
t=î 10. Ankara Anadolu Kimya Müh. öz. Yük. Ok. 

izmir'de : 

^ 1. İzmir Ikt. ve Tie. İlimler Öz. Yük. Ok. 
" 2. İzmir Yakındoğu Ikt. ve Tie. İlimler Öz. Yük. Ok. 
«S 3 . İzmir Karataş Gazetecilik Öz. Yük. Ok. 
& 4. İzmir Yakındoğu Ecezacılık Öz. Yük. Ok. 

5. izmir Karataş Ecezacılık Oz. Yuk. Ok. 
co 6. İzmir Yakındoğu Diş Hekimliği Öz. Yük. Ok. 

7. İzmir Ege Müh. ve Mimar. Öz. Yük. Ok. 
8. İzmir Yakındoğu Kimya Müh. Öz. Yük. Ok. 

Eskişehir'de : 

1. Eskişehir Hastaş Eczacılık Öz. Yük. Ok. 
2. Eskişehir Hastaş Kimya Müh, Öz. Yük. Ok. 

Adana'da : 

1. Adana Akdeniz Müh. Öz. Yük. Ok. 
2. Adana Çukurova Müh. Öz. Yük. Ok. 

Özel yüksek okul öğrencileri 
edebilmeleri için açılacak r 

Akademin 

İktisadi ve Ticari İlimler Akadem 
» » » » 
» » » » 

» » » » 

» » » » 

Ege Üniversitesi 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 
» » 

İktisadi ve Ticari Bilimler Akad 
» » » » 

İktisadi ve Ticari İlimler Akade 
» » » » 



Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu metnine bağlı çizelge 

(1) NUMARALI ÇÎZELGE 

Özel yüksek okulun .adı 

IsitanTburda : 

1. istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Özel Yüksek Okulu 
2. istanbul iktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu 
3. istanbul Galatasaray İktisat ve işletmeciliği Öze] Yüksek Ok. 
4. istanbul Tuna iktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu 
5. istanbul Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
6. istanbul Eczacılık özel Yüksek Okulu 
7. istanbul Galatasaray Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
8. istanbul Diş Hekimliği özel Yüksek Okulu 
1. istanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulu 
2. istanbul Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 
3. istanbul Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
4. istanbul Çağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Ok. 
1. istanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Ok. 
2. istanbul Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
3. istanbul Tatbiki Güzel Sanatlar özel Yüksek Okulu 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğ 
için açılacak resmî okulların 

istanbul iktisadi ve Ticari ilimle 
» » » » 
» » » » 

istanbul Devlet Mühendislik ve 
» » 

» 
» 
» » 

» » » 
istanbul Devlet Güzel Sanatlar A 

» » » » 



Özel yüksek okulun iadı 

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 Yüksek Ok. 

10. Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

İzmir'de: 

1. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler özel Yüksek Okulu 
2. İzmir Yakındoğu İktisadi ve Ticari İlimler özel Yüksek Ok. 
3. İzmir Karataş Gazetecilik özel Yüksek Okulu 
4. İzmir Yakındoğu Eczacılık 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 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğr 
için açılacak resmî okulların b 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 

Ege Üniversitesi1 

Eskişehir'de : 

1. Eskişehir Hastaş Eczacılık özel Yüksek Okulu 
2. Eskişehir Hastaş Kimya Mühendisliği özel Yüksek Okulu 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimle 

Adana'da : 

1. Adana Akdeniz Mühendislik özel Yüksek Okulu 
2. Adana Çukurova Mühendislik özel Yüksek Okulu 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler A 
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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 
6. İstanbul Eczacılık Özel Yüksek Okulu -
7. İstanbul Galatasaray Eczacılık Özel Yüksek Okullu 
8. İstanbul Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
1. İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okullu 
3. İstanbul Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
4. İstanbul Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük. Okulu 
1. İstanbul Kadıköy Mühendisılik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
2. İstanbul Vatan Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu 
3. İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Özel Yüksek Okulu 

Özel yüksek okul öğrenciler 
edebilmeleri için açıla 

başlanacağı ak 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimle 
» » !» » 
» » » » 
» » '» » 
» » » » 
» » ^ » 

İstanbul Devlet Mühendislik ve 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 



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 MühendisMk 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 Gnazteoilik Özel Yüksek Okulu 
4. İamir Yakındoğu Eeezaeılık Özel Yüksek Okulu 
5. İzmir Karataş Eezacalık Özel Yüksek Okulu 
6. İzmir Yakındoğu Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulu 
7. İzmir Ege Mühendislik 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 öğrencile 
edebilmeleri için açıl 

başlanacağı ak 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimle 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

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

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlim 
» » » 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler 
:» » » » 
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