
DÖNEM :3 0 1 L T : l ö TOPLANTI : 2 
»*»•»•»(»*••»••»•»•«•»• m »m i » * — • « • ıim im ı ı ı » ı ı »ir— 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

129 ncu Birleşim 

12.7.1971 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
1. -•• GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 362 
İL — GELEN KÂĞITLAR 362 
III. — YOKLAMA 363 
IV. —BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI ; 363 
1. — Sağlık kuruluşları Meclis Araştır

ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun görev süresinin 15 .6 .1971 tarihinden 
itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair tez
keresi. (10/3, 3/593) " 363 

2. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«özel öğretim kuruluşlarının devletleştiril
mesi hakkındaki kanun teklifi» nin, İçtü
züğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi, (2/397, 4/186) 363:065 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi. 365 

4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 365 
5. — Bağcılığımızın modern şekilde 

geliştirilmesini, verimin artırılmasını, 

çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmasını 
temin etmek üzere kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi. (10/14) 365:366 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı 
konusundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve 
şikâyetleri aydınlatmak ve alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere kurulan Mec-
liı Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 
(10/18) 366 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 366 

1. — Asayişe müessir bâzı fiüerin ön
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/80) (S. Sayısı: 
123 ve 123 e 1 nci ek) 366 

2. — özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak resmî yüksek okullar hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/483) (S. Sayısı: 
376) 366:402 



M. Meclisi B : 129 12 . 7 . 1971 O : 1 

1. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile Es
kişehir Milletvekili Seyri Öztürk, Anayasanın 
kabulünün 10 ncu yıldönümü münasebetiyle ve 

Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin de, mat
baa ve gazete kapatılması konusundaki Anaya
sa tadilleri hakkında gündem dışı birer konuş-
ma yaptılar. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
2/492 esas numaralı kanun teklifini geri aldı
ğına dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Türkiye İnşaat ve Tesisat Mütaahhitleri 
Odaları Birliği kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona Sanayi ve Ticaret 
Komisyonundan da 4 üyenin verilmesi hususu, 

Gruplar temsilcilerinin, Çarşamba birleşim
lerinin de kanun görüşmelerine tahsis edilmesi
ne dair önergesi ve, 

Gündemde bulunan seçimlerle ilgili-madde
lerin ertelenmesi kabul olundu. 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısının görüşülmesi, ilgili ko
misyon ve Hükümet yetkililerinin Genel Kurul
da hazır bulunmamaları nedeniyle, ertelendi. 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ilte bu konudaki kanun teklifleri 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek, kabul olundu. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimleri
ne devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkında kanun tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

12 . 7 .1971 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,04 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Ahmet DuraJcoğlu M. Orhan Daut 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

2.— G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Tasarı 
1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ku

ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
(1/506) (içişleri ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/592) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 
3. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair. Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/489; O. Senatosu : 1/1241) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 380; 0. Senatosu S Sa
yısı : 1590) 

» • • - « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldli Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 
m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır; otoma
tik cihazla yapılacak yoklamaya sayın üyele
rin katılmalarını rica ederim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sağlık kuruluşları Meclis Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin 15 . 6 . 1971 tarihinden itibaren 3 ay da
ha uzatılmasına dair tezkeresi (10/3, 3/593) 

BAŞKAN — Sağlık Kuruluşları Meclis Araş
tırma Komisyonu Başkanının bir tezkeresi var
dır, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 15 .12 .1969 günkü 15 nci 

Birleşiminde kurulmasına karar verilen Sağlık 
kuruluşlarının tedavi usulleri konusundaki Araş
tırma Komisyonumuzun 3 aylık çalışma müd
deti 15 . 6 . 1971 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 15 . 6 . 1971 ta
rihinden itibaren 3 aylık bir müddet daha ve
rilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Kâmil Şahinoğlu 
Sağlık Kuruluşları Meclis 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sağlık Kuruluşları Meclis Araş
tırma Komisyonunun 15 . 7 . 1971 tarihinden 
itibaren üç aylık ek süre talebi hususundaki tez
keresini tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, «Özel 
Öğretim Kuruluşlarının Devletleştirilmesi hak
kındaki kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 36 net 
maddesine göre gündeme alınmasına dair öner
gesi, (2/397, 4/186) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'
nın, bir teklifinin, komisyonda 45 günlük süre-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz Vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nin geçirilmesi sebebiyle gündeme alınması ko
nusunda bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 12 . 1970 tarihinde «Özel öğretim Ku

rumlarının Devletleştirilmesi» hakkında vermiş 
olduğum kanun teklifim, 30 . 4 . 1971 tarihin
de Anayasaya aykırılığı bulunup bulunmadığı 
hususunun tesbit edilmesi için Millî Eğitim Ko
misyonunca Anayasa Komisyonuna havale edil
miştir. 

İçtüzük gereğince verilen bir teklifin Ko
misyonlarda 45 gün içerisinde görüşülerek Ge
nel Kurula sevk edilmesi iktiza ederken, kanun 
teklifimin Meclis Başkanlığına verildiği tarih 
üzerinden hayli zaman geçmiş olmasına rağmen 
teklifim halen Genel Kurula sevk edilmemiştir. 

Anayasa Komisyonuna havale edilen tekli
fimin, içtüzük gereğince 10 gün içerisinde gö
rüşülerek cevaplandırılması icabederken bu sü
re de çoktan dolmuş olmasına rağmen teklifim 
halen Komisyonca incelenerek cevaplandırılma
mıştır. 

Yukardaki nedenlerle kanun teklifimin iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masını arz ve teklif ederim. 

içel 
Celâl Kargılı 

CELÂL KARGILI (içel) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (içel) — iSayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 
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Huzurunuzu, komisyonlarda müddeti dolma
sına rağmen gündeme alınmaması ve Oenel Ku
rula bir teklifimin sevk edilmemesi konusu ile 
komisyonlarda bir çelişmezliğin, bu nedenle bir 
tezahürünü ortaya koymak için işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, binaz sonra görüşüle
cek olan özel okulların devletleştiirlmesi bak 
kındaki kanun tasarısı ile ilgili bir kanun tek
lifim bundan altı ay kadar önce Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmişti. Millet Meclisi Başkan
lığına verilen bu teklifimin 45 gün içerisinde 
Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmesi iktiza 
ederken görüşülmemiş, daiha sonra gündeme 
alınmasını, Genel Kurula sevk edilmesini iste
diğimiz halde bir müddet bekledikten sonra Mil
lî Eğitim (Komisyonunda bu kanun teklifim 
görüşülmeye başlamıştır. Millî Eğitim Komisyo
nunda özel okulların devletleştirilmesi hakkın
daki kanun teklifimin görüşülmesine başlanılır 
başlanılmaz bir sayın üye, Fahri TJğrasızoğlu ar
kadaşımız, teklifin Anayasaya aykırı olduğunu 
beyan ederek salonu terketmiş, orada bulunan 
'Sayın Komisyon Başkanı Mehmet Yardımcı bey 
konunun burada dikkatle, hassasiyetle görüşül
mesi lâzımgeldiğimi, aykırılığı yolunda yapıl-
mış olan bir beyanın önerge mahiyeti taşımıya-
cağını, yazılı bir önerge verilmediği için bunun 
Anayasa Komisyonuna gitmesine lüzum olmadı
ğını bildirmişlerdi. Buna rağmen başka bir üye, 
kanun teklifimin Anayasaya aykırı olup olma
dığı hususunun tetkike muhtaç olması nedeniy
le Anayasa Komisyonuna sevk edilmesinin ikti
za ettiğini, bunun temini için bir önergeyi de 
Başkanlığa vereceğini beyan ettikten sonra tek
lifim üzerindeki görüşmelere son verilmiş ve 
teklifim Anayasa Komisyonuna sevk edilmiştir. 

Burada bir çelişki varidır : Bütün bunlardan 
sonra Hükümet aynı konuda aynı komisyona 
bir kanun teklifi getirmiştir. Benim aynı ma
hiyetteki kanun teklifim bu komisyonun sayın 
üyelerinin ittifaka yakın nisbetteki oylariyle 
Anayasaya aykırılığının meveudolup olmadığı 
hususunun tesbiti maksadiyle Anayasa Komis
yonuna gönderilmiş olmasına rağmem, Hüküme
tin getirmiş olduğu kanun tasarısı üzerinde, 
Anayasaya aykırı oluıp olmadığı konusunda hiç
bir beyanda bulunulmadan orada görüştülmfüş, 

olması, yukarda da bahsettiğim ıgüıbi, bir büyük 
çelişki Ve talihsizlik eseri olarak görülmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Meçisin ve değeri komisyonların ça

lışmaları elbetteki muhteremidir, saygıdeğer
dir. îki teklif gelıir, bunlardam birisi, aynı ma
hiyette olmasına rağmen, Anayasaya aykırılı
ğının ,mlevcuidolUip olmadığı hususunun tesbiti1 

için Anayasa Komisyonuma havale edilr, fa
kat Anayasa Komıisıyonundaki tetkik uzun olur. 
Bir teklif, elbeltteki Anayasa Komisyonuna bir 
başka medemle havale edilemez. Millî Eğiltliım 
Komisyonunun Anayasa Komisyonuma havale 
ettiği bir (teklif ellbetteki Anayasaya aykırılı
ğının mevcudoluıp olmadığı hususumun tetkiki 
için havale edilir, bumdan başka bir nedenle 
havale edilemez. 

Anayasa Komisyonu tarafımdam bu havale
min 10 ıgün içimde cevaplandırılması lâzımgelir-
ken, aylar geçmiş olmasına rağmen teklifim 
halâ Anayasa Komisyonunda beklemektedir. 
Bendim telklfimıin karşılaştığı gariplMerdem 
birisi de, Anayasa Mahkemesinin özel okulla
rın Anayasaya aykırılığı yolundaki kararından 
sonra Anayasa Komisyonuna havale edilmiş 
olmasıdır. 

Benim kanun teklifim, özel öğretim kurum
larının bütünüyle devletleştirilmesini öme al
mayı öneriyordu. Hükümet teklifimde özel öğ
retim kuruluşlarının bir kesiminin devletleşti
rilmesi husuısuma yer verilmiş olması ve özel 
öğrelfcim kurumlarının devletleştirilmesi konu
su sadece yüksek öğretimi değil, ortaöğreti
mi de kapsadığı içim kanum teklifimde tüm özel 
öğretim kurumlarının devletleştirilmesi öneril
miş buJummaktadır. 

Huzurumuzda görüşülmekte olan tasarı, 
özel okulların devletleştirilmesi konuşunum sa
dece baş kısmımı halledecek olam bir teklftir. 
Oysa, (meselenin kökü yaşarken baş kusmının 
halledilmesi meselemin tümümü halletmez. Yük
sek öğretim kurumlarınım devletle(|tirilmjesi 
ilcim binlerce genç istikballerini mahvetme pa
hasına sakaklarda yürüfmüşlerse, bir yerde ha
yatlarını kaybetmeyi göze almışlarsa ve bu dav
ranışları sonucumda bizleri ve Hükümeti özel 
okulların devMleşitirilmesli konusunun eşiğine 

I getirmişse, bumdan sonra sokaklardaki kavgala-
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nn„ liselerin de devletleştirilmesi, ortaokulların 
da devletleşjtirilmıesi Ikonusumum temini için tek
rarlanmasını istemiyorsak, işi (mutlaka kavga 
dövüş neticesinde, eylemler neticesinde hallet
mek isltemiyorsak, özel okullar meselesini sade
ce üniversiteler seviyesinde elle almak değil, bu 
işi kökünden ele alarak halletmekle bu mesele
ye bir çözüm yolu bulmuş olacağımız inanciyle, 
elimizde bir fmsat bulunurken özel okulların 
(devletleştirilmesi konusunda yüksek öğrenim 
kesimini içerisine alan kanun tasarısının gö
rüşülmesiyle (birlikte banim kamm teklifiımin 
de, yani Türkiye'deki tüm özel öğretim mües
seselerinin devletleştirilmesini öneren kanun 
teklifimin de gündeme almamasını, bu konuda-
iki teklilfimin Yüce Mecliste musibet oylarla kar
şılanmasını temenni lederim. 

Saygılarımla. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Millî Eğitim Komisyonu Başkanı ola
rak Sayım Kargılı'nın izah etmiş olduğu husus
lara açıMık vermek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu adına 
Sayın Komisyon Başkanı buyurumuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Kargılı, bundan çok daha evvel özel 
loteullann devletleştirilmesi hakkımda vermiş ol
dukları kanun teklifinin gündeme alınıp alın
maması hususunda aynı istikamette beyanda 
bulunmuşlardı. Ben de «sırası gelmiştir, günde
me alınacaktır, batta alınmıştır» demiştim. O 
zaman Sayın Kargılı, bu ifadem karşısında 
takrirlerimi geri almışlardır. 

Komisyonda bu mesele müzakere edildi, fa
kat Sayın Kargılı'nın şimdiki ifadeleriyle Ko
misyonda müzakeresi yapılan bu kanun t/eküfi 
arasımda ufak bir nüans farkı vardır; O da şu: 
Komisyonda Anayasaya aykırı olup olmadığı 
yolunda şifahi bir beyanda bulunuldu, fakat 
Yüce Meclis bilir ki, komisyon çalışmalarında 
başkanlığa bir takrir geldiği zaman bu takrir 
müzakereye va'zedilir ve neticede oylanır. Ni
tekim bu mesele de böyle olmuştur. 

Bir sayın arkadaşımız, özel okullar konu
sunda Sayım Kargılı'nın vermiş olduğu kanun 
teklifinin evvelâ Anayasa Komisyomunda mü
zakere 'edilmesini önermiştir ve bu şekilde ora

ya havale edilmiştir. Anayasa Komisyonumda 
müzakere edildikten sonra Komıiısyomumuıza ge
lince bu husus tezekkür edilmiş olacaktı, fakat 
Anayasa Komisyonundan intikal etmeden Hü
kümetin tasarısı gelmişti, müzakereye vazedil
mişti. Mesele bumdan ibarettir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Evet efen
dim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, Anayasa Komis
yonu adına mı siöz istiyorsunuz 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayım Akçalı, Anayasa Komis
yonu adıma buyurumuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; 

Sayın Kargılı'nın teklifi, mütalâamız bil-. 
dirilmek üzere Komisyonumuza havale edilmiş
tir. Ancak, bu havaleden sonra özel okullar ka
nun tasarısı Hükümetçe Komisyon sevk edilmiş
tir. Komisyonların, müzakere sırasında bu iki 
teklifin tevhidi hakkında her hangi bir talebi 
vâki olmadığından bugün bu teklifin Meclis 
gündemine alınarak birlikte müzakeresine içtü
züğümüz mânidir. 

Sayın Celâl Kargılı'nın adı geçen teklifi Ko
misyonumuz gündemine alınmış, fakat yaptığı
mız toplantılarda gündemin yüklü olması sebe
biyle buna henüz sıra gelmemiştir. Komisyonu
muzun ilk toplantılarından birisinde bu hususta
ki görüşü tesbit edilip Millî Eğitim Komisyo
nuna bildirilecektir. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından veri
len ve bir kanun teklifinin gündeme alınması 
konusu ihtiva eden önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Gündeme alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

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

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

1. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/80) (S. Sayısı: 123 ve 123 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan işler bölümündeki, «Asa
yişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında
ki kanun tasansı ve İçişleri Komisyonu rapo
ru» nun müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon burada
lar mı efendim?. Yoklar. Görüşme ertelenmiş
tir. 

2. — Özel Yüksek Otyul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/483) 
(S.Jayısı:376) (1) 

BAŞKAN — Yine gündemimizin öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işler bölümündeki, 
«özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları» nın görüşül
mesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve sayın Komisyon?.. Bura
dalar. 

Sayın Genel Kurulun malûmları olduğu üze
re bu tasarının tümü üzerindeki görüşmelere 
başlamıştık. Tümü üzerinde 8 üye konuşmuş, 
söz alanlardan Fahri Uğrasızoğlu, Suna Tu-
ral, Hilmi İşgüzar, Ali Rıza Uzuner, Hayrettin 
Uysal, Turhan özgüner, Hasan Gülcan ve Ha
san Çetinkaya konuşamamışlardı. Bu arada ye
terlik önergeleri gelmişti. 

Şimdi bunları okutuyorum. 

(1) 376 S. Sayılı basmayazı 9.7. 1971 tarih
li 128 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gerek gündemimizin yüklü bulunması ve ge

rekse yapılacak seçimlerde sonuç alınması im
kân dâhilinde görülmediğinden, bahsi geçen se
çimlerin önümüzdeki birleşimlerden birinde ya
pılması hususunu tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz özel yüksek okullar 

kanun tasarısının tümü hakkındaki konuşmala
rın kifayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Orhan Daut 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ediyorum. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) _ Sayın Baş
kan, değerlla mffleftveküieri; 

Fevkalâde ehemnıfyetıli foiır kanun tasarısı 
üzerinde görüşıme yapıyoruz. 

Bir larkadaşm göırüşınesuıden evvel yeter
lik önergesi veriSİjmişjti. Yapılan oylama bu 
önergenin reddiyle neticelendi. Hemen akabin
de yeniden bir önerge veriliyor. 

İnsaf edelim, lütfedelim bu görüşmeler de
vam etsin. Hiç olmıazsıa mevzuun ehemmiyette 
göre hazırlanmış olan bâzı arkadaşlar bu |kontt-
yu daha iyi eHeşjtinme imkânı bulsunlar. 

Saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tasvipleri
nize sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu tasviplerinize 
iarz ©diyorum. KabuH edenler... Kabul etmiyen-
üer... Kabul «llmıiştiır. 

İvedilikle görüşülmesini tasvi^erıiinıize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul* etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. . 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Maddelerin müzakeresine geçmeden evvel 
tasviplerinize sunmak mecburiyetinde 'bulun
duğumuz bir önerge vardır t bunu talkdilm ©di
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemlin, 1 noi görüşmesi yapılacak üsler 

meyanında 35 numarada kayıtlı özel yüksek 
okullarla ligiOi kanun tasarısının müzakeresin
de Milli Eğiıtim Komisyonunun metni nlin, esas 
alınmasını, önergemi açalklamıak üzere söz veril
mesini tarz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Uşak 

Fiahri Uğrıasızoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CİHAT 

BİLGEHAN (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhite 

rem Başkan, değerli arkadaşlıarım; özel yüksek 
o|kullanla ilgifli kanun tasarısının müzakeresine 
başlamış builıunuyoruz. Tasanda, Millî Eğitim 
KomUsyonu metni ile Plân Komisyonu metni 
anasında esasta bâzı farklar vardır. 

Milüî Eğitim Komisyonu metnine göne; bu 
meseleye bir hâl çaresi 'bulunurken, özel yük
sek okullara «devam eden öğrencilerimizin öğre
nimlerini sağllamakla beraber, bundan sonata 
liseden mezun olacak gencilerimize yeni yükse|k 
okul imkânları sağlamak maksadiyie akade-
ımflere bağlaman bu özel yüksek okulların, res
mî (statü içerisinde ve paralı olarak öğrenci al
maya devam etmelerimin bir zaruret halinde ol
duğunu ifade ettik. 

Malûmunuz olduğu veçhile, her yıl liseler
den mszun olan öğrenci saylsı gittikçe artmak
tadır. Keza, üniversite gfiriş imtihanına faaş-
vuranlann sayısında da önemi, bir artış vardır. 
Nitekim bu sene üniversite giriş imtihanları 
için müracaat edenlerin miktarı 102 000 sayısı
nı geçmiş buüiunmaJktadır. 

O hailde Devlet, yüksek öğrenim yapmak 
isteyen gençler için birtakım kapasiteSer, yeni 
yüksek okular düşünmek mecouıriyetimdedlir. 

Millî Eğitim Komisyonunda kabul edilen 
metin, İm ihtiyaçtan doğmuştur. Yani, lise 
ve dengi okullardan mezun olan öğrencüUerün 
paraflı olarak yüksek öğrenimlerini yapmalıları
na imkân hazırlamıa|k mal^adiyle, resmî statü 

içerisinde ve akadıemıiSıeıre bağlı olarak bu okul
ların deyamHığı öngörülmüştür. Memleketimi
zin gerçekleri ve ihtiyacı bunu gerektirmekte
dir. Çok iyi hatırlıyacağınız üzere; üniversi
telerimize her yıl, 'bütçelerimizden milyonlarca 
lira artırılmak suretiyle verilmektedir. Üni
versitelerimiz, 'buna rağmen öğrenci kapasite
lerini bir türlü artırmamaktadırlar. Rakamlara 
dikkat buyuracak olursanız, üniveristelerimizin 
birkaç yıldan beri aldıkları öğrenci sayısı
nın 14 - 15 bini geçemediğini görürsünüz. 

Bu sebepten dolayı, üniversite kayıtları 
zamanında 10 binlerce öğrencimiz sokaklara 
dökülmekte ve bundan da büyük sosyal prob
lemler meydana gelmektedir. Öğrenci velile
rinin ne kadar mustarip olduklarını gözleri
mizle müşahede etmekteyiz. 

Üniversitelerimiz Öğrenci kapasitelerini artı-
ramadıklanna göre, bir taraftan Devlet, yüksek 
okullar açmak mecburiyetindedir, bir taraf
tan da elindeM mevcut imkânları en iyi şe
kilde kullanmak zarureti ile karşı karşıya
dır. özel yüksek okullar açılması vesilesiyle 
bu imkânlar ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi karan gereğince, var
lıkları 9 Temmuzda sona eren özel yüksek 
okulların bütün binaları, ders araç ve gereç
leri, kütüphaneleri' ve diğer müştemilâtı Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine para mukabili dev
redilmeye hazır vaziyettedir. 

O halde MÜH Eğitim Bakanlığı, hazır vazi
yette bulunan bu binaları, öğretim üyelerini, 
ders araç Ve gereçlerini en iyi bir şekilde de
ğerlendirmenin imkânlarını bu görüş altında 
aramak mecburiyetindedir. Bu imkânlar da 
şüphesiz M, özel yüksek okulların akademilere 
bağlandıktan sonra devamlılıklarını sağlamak 
suretiyle mümkün olabilir. Bu görüş, esasında 
Plân Komisyonunun, üzerinde durması gerek-
miyen bir konudur. Çünkü, Millî eğitimin 
özüne taallûk eden bir meseledir. 

Fakat Sayın Millî Eğitim Bakanı, Millî 
Eğitim Komisyonunda bütçeden evvel özel 
yüksek okulların bu kanunla tasfiye edilece
ğini, binaenaleyh bu kanunun geçici bir ni
telik taşıyacağım ifade buyurmuşlardır. Hal
buki, kanunun metniyle ve gerekçesiyle, iyice 
ve dikkatle okunacak ve tetkik edilecek olursa, 
geçici hiçbir tarafının mevcudolmadığı, bilâ-
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kis sürekli bir eğitim v© öğretimi gerektiren 
bir tasarı olduğu 'görülecektir. Kaldı M, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, içinde bulunduğumuz 
şartlar eğitimin, akademiler bünyesi içerisin
de, paralı olarak ve resmî hüviyet içerisinde 
devam etmesini gerektirmektedir. 

Müsaade ederseniz bir belgeyi yüksek huzu
runuzda okumak istiyorum; bu belge, 11 Ocak 
1971 tarihli Resmî Gazetenin 218 nci sayfasın
da neşredilmiştir ve 1971 yılı Plân uygulama-
siyle ilgili kısımdan alınmıştır; burada aynen 
şunlar yazılıdır; «ikinci Beş Yıllık Plânda yük
sek öğretim kademesinde gerekli kapasite artı
şı için mevcut yüksek öğretim kurumlarının 
geliştirilmesi ve yenileıinin açılması öngörül
müştür. Mevcut kamu yüksek öğretim kuru
luşlarında, özellikle eski üniversitelerde kapasi
te gelişmeleri yatırımların kapasite artırıcı şe
kilde kullanılmamasından dolayı plân hedef
lerinin altında kalmaya devam etmiştir, özel 
okul bulunan öğretim alanlarında yeni kayıt 
hedefleri aşılmış ve bu okulların bulunmadı
ğı tıp ve tarım dallarında ise hedeflerin geri
sinde kalınmıştır. Buna karşılık özel yüksek 
okulun bulunduğu alanda fizik, kimya, dişçilik, 
ezcacılık ve diğer teknik yüksek öğretimde he
defe ulaşıldığı gibi bir, miktar da aşılmıştır.» 

O halde bundan şu neticeye varmaktayız; 
özel yüksek okullar, kendilerine düşen eğitim 
vazifesini gerektiği gibi yapmış olmakla bera
ber,, hattâ Türkiye'nin insangücü bakımından 
ihtiyaç duyduğu bâzı alanlarda fazlasından ele. 
man yetiştirmişlerdir. 

O halde bu alanda ve bu istikâmette Devle
tin yüküne geniş çapta yardımcı olmuş olan 
müesseselerdir. Onun için, Anayasa Mahkeme
si kararından sonra özel yüksek okulların, bir 
formül bulunmak suretiyle, akademilere bağlan
ması uygun görülmüştür, uygun görülmekte
dir. Başka hâl çaresi yoktur. Çünküı Anayasa 
Mahkemesi kararı kamu oyunda enine boyuna 
bir değerlendirmeye tâbi tutulmuş ve maalesef 
hissi bir karar olduğu bugün yaygın bir şekil 
almış bulunmaktadır. 

O halde, bu karar karşısında mutlak surette 
özel yüksek okullara bir hal çaresi bulmak lâ
zımdır. üniversitelerimiz, haiz oldukları özerk
lik sebebiyle bu müesseseleri kabul etmedikleri 
için Bakanlık bunları mecburen akademilere bağ-
mak yoluna gitmiştir. Bunların, akademile-
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\ re bağlandıktan sonra yakın bir zamanda 
üniversite haline getirileceği gerekçede öngö
rülmüştür. Vo koza, tdLrrınıiı gerekçesinde bu
nun biı* refoL'.n oldıığu ve bcadan sonraki re-
fcrrtfara \ i r bassjitak ve geügn^ere esas teş
kil edeceği hususu ele alınmış ve bunun üze
rinde mutabakata varılmıştır. Nitekim, bu
nunla ilgili olarak, tasanda özel yüksek okul
ların paralı olarak akademilerde devam edece
ği ve bundan sonraki yıllarda üniversite ve 
yüksek okulların da paralı olarak devam et
mesi hususu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, Millî Eğitim Ko
misyonunda, bu kanunun geçici olduğunu, bir 
tasfiye kanunu mahiyetinde bulunduğunu ifade 
ettikten sonra, Plân Komisyonunda müzakereler 
neticesinde, bunun böyle anlaşılmaması gerek
tiği noktası üzerinde durmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasısoğlu, münhasıran 
Millî Eğitim Komisyonu teklifinin üzerinde du
runuz, fa£a dağıttınız da.. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU, (Devamla) — 
Onunla ilgili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İlgili, evet ilgili ama çok uzun 
sürer. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU, (Devamla) — 
Ve nitekim, Plân Komisyonunun metninin 23 
ncü maddesinde, bu okullara öğrenci alınacağına 
dair bir kapak ifadeye raslanmaktaysa da bu 
sağ elle sol kulağı göstermek kabilinden bir ifa
de mahiyetinde bulunduğundan ve Plân Komis-

ı, esas itibariyle - birkaç maddesi ha
riç - Millî eğitimin özüne taalluk eden mesele
lerle ilgili hususları çözmeyo yeterli bulunmadı
ğından, bendeniz ve bir kısım değerli arkadaş
larımın Millî Eğitim Komisyonu metni esas alın
mak ve ancak birkaç maddede Plân Komisyonu 
metnini kabul etmek suretiyle özel yüksek okul
lar meselesine en iyi hal çaresi bulunabileceği 
kanaatini taşımaktayız. 

Bu bakımdan meseleyi uzatmamak ve Sayın 
Bakanın da Plân Komisyonunda ifade etmeye 
çalıştıkları hususu, daha kesin ve daha net ola
rak Millî Eğitim Komisyonu metninde kabul et
tirilmesine imkân hazırlamak üzere bu önergeyi 
takdim etmiş 'bulunuyorum. Karar Yüksek He
yetinizindir. Komisyon, elbette Plân Komisyo
nundan olduğu ve değerli temsilcisi de o Komis
yonun üyesi bulunduğu ve /bu metne oy vermiş 
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olduğu için elbette ki, Millî Eğitim Komisyonu 
metninin esas alınmasını kabul etmez, edemez. 
Nitekim, bu Ihususu ifade buyurmuşlardır. 'Onun 
için bunu yüksek oylarınızla halledeceksiniz. Bu 
vesile ile saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millî 
Eğitim Komisyonunun raporunu müzakereye 
esas tutma konusundaki önerge, asıl meseleye 
tekaddüm edilerek halli lâzımgelen mevaddan 
bulunduğu için, İçtüzüğün ®9 ncu maddesine 
göre usul müzakeresi açmak mecburiyetinde
yim. ttki lehte, iki aleyhte 'olmak üzere dört sa
yın üyeye söz vereceğim. 

Aleyhte olmak üzere ıSayın Uzuner, buyu
run. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; her şeyden 
evvel şahsi kanaatime göre, usul bakımından 
şimdiye kadar takilbettiğimiz müzakere esası na
zara alınırsa, Plân Komisyonu metninin aksi 
bir karar alınıncaya değin esas kabul edilmesi 
gerekmektedir. 

Şimdi meselenin esasına geçerek, Sayın Uğ-
rasızoğlu arkadaşımızın bu konu üzerindeki gö
rüşlerine, Plân Komisyonunun da bir üyesi ola
rak 've bu müzakerelerin takibettiği seyir hak
kında kısaca arzı malûmat ederek cevap sun
mak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten bu ka
nun tasarısının geçici nitelikte olmamasını ve 
bu yönü ile Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metnin Plân Komisyonu ta
rafından da kabul edilmesi gerektiğini, 
burada konuşan değerli arkadaşım Plân 
Komisyonunda da ısrarla savunmuştur. Mesele
yi büyük bir ciddiyetle tetkik etmek imkânını 
bulan Plân Komisyonu konuyu bir alt komis
yonda inceletmiş, uzun müzakereler yapılmış ve 
bu Alt Komisyonda ittifakla geçici niteliği sap
tanarak Hükümet tasarısına paralel bir metin 
tesbit edilmiştir. Her şeyden evvel bu önemli 
dâvanın Hükümet tasarısına uygun bir metinle 
ancak çözülebileceği kanaati hâkim olmuş ve 
hattâ Hükümet tasarısını takviye edecek bazı 
hükümler de Bütçe Plân Komisyonu tarafından 
metne eklenmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, konu nedir? 
Anayasa Mahkemesinin kararı 'hissidir, değil
dir, bunu tartışmak durumunda değilim. Ve bu 

kabîl sıfatlarla bu kararı hafifletmek gücüne de 

hiçbir kimsenin salhilbolduğu kanaatinde değilim. 
Kaldıki, Anayasa Mahkemesinin kararından 
çok önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
önemli bir kanadı bulunan Cumhuriyet Sena
tosu özel okullar konusunda ciddî bir araştır
ma ve inceleme yapmış ve bu Komisyona işti
rak eden Adalet Partili, Halk Partili ve diğer 
partili üyeler ittifakla özel okullar sorununun 
ciddî bir şekilde ıslaha muhtacolduğunu, bu 
meselenin aksak taraflarını açık seçik (bir şekil
de ortaya 'koymuşlardır. 

Şimdi vaktinizi fazla almamak için 3 ncü 
bir hususa da temas edeyim. Yani, Anayasa 
Mahkemesinin bozma kararı var, Senato araş
tırması var, İkinci Beş Yıllık Plân ve program
larda özeli okullar sorununa işaret edilmiş ve 
özetle 3 - 4 madde halinde, izninizi alarak siz
lere arz edeyim, şu Ihülkümlere varılmış : 

«1. Özel öğretim kurumlarının düşük nite
likte hizmet sağlamaları, 

2. Kamu eğitim kurumlarının niteliğini dü
şürücü yönde gelişmeleri, 

3. Özellikle yüksek öğretim kademesinde 
insan gücü politikasını (bozucu ve sonunda is
tihdam sorunları doğuracak kapasiteler yarat
maları, 

4. Bütün bunlar tüm eğitim sistemini bo
zucu bir sorundur.» 

Diyerek bu istikametteki bu cins özel okul
ların teşvik edilmemesi gerektiğini, yatırım in
diriminden faydalanmamasını tavsiye etmiş ol
masına rağmen, Teşvik *ve Uygulama Dairesinin, 
Plâna karşı, yatırım indiriminden faydalandı
rılmak suretiyle özel okullar sorununu ciddî 
bir mesele olarak karşımıza getirmiştir. 

Şimdi mesele nedir? Sayın Uğrasızoğlu ko
nuyu bir hissî taraftan alıyor, özür dilerim, 
kendileri Anayasa Mahkemesi kararına hissî 
tavsif ettiler, bendeniz de kendi görüşlerini bi
raz hissî tavsif edeceğim. Çünkü bu mesele üze
rinde İsrarla, ariz - âmik görüşlerini Plân Ko
misyonunda da ifade buyurmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir yüksek öğretim re
form tasarısı geliyor. Galiba gerekçeden bu 
noktayı esas alarak, sanki bu yüksek öğretim 
reform tasarısı imiş gibi, bunu yorumlamaya 
çalışıyorlar. Bu, geçici nitelikte olan, Anayasa 
Mahkemesinin verdiği karar muvacehesinde sü
ratle çözüme kavuşturulması lâzımgelen bir so-
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run. Plâna göre ıslahı lâzımgelen bir sorun, Se
nato araştırmasına göre ıslahı lâzımgelen bir 
sorun. 

Diğer yönde, çoğumuzun yakınları bu okul
larda okuyor, bir kısmı özel okullardan mezun, 
bir kısmı Devlet okullarından mezun; eğitim 
sisteminde ikilik, tatbikatta ikilik, birçokları 
iş bulamıyor. Bunları elbette bir ünifikasyon gö
rüşü içinde tesbit etmek ve bir ciddî sisteme, 
bir Devlet sistemine bağlamak gerekiyor. Ama 
halihazırda özel öğrenci durumunda olanların 
statüsünü bozmak imkânı yoktur, özel okullar
da okuyanların mezun olmasına değin özel bir 
statü getiriyor. Ama bunun yanında; arkadaşı
mızın dediği gibi, 23 ncü maddeyi de kısaca 
arz edeceğim, hiçbir zaman kapasiteyi kısıtla
yıcı bir hüküm de getirmiyor. Aksine, özel okul
lardan doğan kontenjan imkânlarından da bu 
okulların bağlandığı akademiler ve buradaki 
yönetim kurulları yetkili kılınıyor. Yani, bir 
kapasite zaiyatı asla ve kata bahis konusu de
ğildir. Aksine, kapasitenin tam ve kâmil mâna
da kullanılması 23 ncü madde ile de hükme bağ
lanmıştır. 

Şimdi arkadaşımız demek ister ki, özel okul 
statüsü Devlet patronajı altında devam etsin... 
Yani, patron değiştirmek suretiyle aynı statü 
devam etsin. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yok canım, 
resmî okul... 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşım, şunu arz etmek istiyorum; evet, ake-
demilere bağlansın buyuruyorlar, fakat... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — özel okul 
yok... 

BAŞKAN — ıSayın Aygün... 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Fakat 

yine de akademilere bağlı olan bu okulla
ra, - isimleri bellidir, ekli cetvelde vardır - bu 
okullara aynı statü içinde öğrenci alınmaya de
vam etsin, paralı öğrenci alınmaya devam edil
sin... 

SALİH AYGtftf (Amasya) — Hayır... 21 
nci madde sarih. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bundan sonra siz 
konuşacaksınız. Lütfen yerinizden müdahale et
meyin. 

ALİ RIZA UZÛNER (Devamla) — Değerli 
arkadaşım, zatıâliniz de görüşünüzü gelir bura
dan ifade buyurursunuz. 

Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımı komisyonda 
da dinlediğim için zatıâlinizden zannederim ki, 
fikirlerini daha geniş ölçüde öğrenmek imkânı
na sahibolmuştum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Yanlış... 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ve nite

kim, 23 ncü maddeyi misal vererek, kontenja
nın kısıtlanacağını değerli arkadaşımız burada 
ifade ettiler. Oysa ki, 23 ncü maddeyi aynen 
okuyorum: 

1 nci fikra:. «Bu kanunla kurulan geçici ma
hiyetteki okullardan boşalan kapasiteye, istih
dam politikasına uygun ve insangücü ihtiyaçla
rını karşılamak amacı ile alınacak öğrencilerin 
öğrenimlerini temin maksadiyle 8 . 4 . 1969 ta
rih ve 1143 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki 
ücretler esas alınarak, profesörler için...» diyor 
ve verilen paralar tadadedediliyor. 

İkinci fıkrasında; «böylece temin edilen öğ
retim elemanları ihtiyacı karşılıyamazsa geçici 
mahiyetteki bu kanunun 7 nci maddesinden de 
faydalanılabilir.» deniyor. Yani burada kapasite 
devam edecek, öğretimin devamı için lâzımgelen 
prensipler hükme bağlanmış bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar, eğer biz bu kanun tasarı
sını, geçici niteliğini bir tarafa itmek suretiyle, 
müzakere edersek, meselenin yeniden müzake
resi, yeniden komisyonlarda değerlendirilmesi, 
hattâ naçizane görüşüm, Hükümet tarafından, 
böyle bir görüş Mecliste hâkim olduğu takdir
de, tasarının yeniden va'zedilmesi gerekmekte
dir, yeniden başka bir görüşle ele alınması ge
rekmektedir. Oysa ki, 9 Temmuzda bunların 
hukukî statüsü sona ermektedir, ermiştir de. 
Nitekim, dikkat buyurulursa, yürürlük tarihi 
olarak Plân Komisyonu değiştirisinde «9 Tem
muzda yürürlüğe girer» hükmü de konmuştur, 
bu hukukî vecibeye uymak bakımından. 

Diğer taraftan, bunlara nasıl öğrenci alına
cağı hususu, hangi statüye göre öğrenci alınaca
ğı hususu, esasen yetkili kurullar kurulmuş ve 
değerli arkadaşımızın burada ifade ettiği gibi, 
yüksek öğretim reformu tasarısı Yüce Meclis
lerde görüşülürken vuzuha kavuşturulacak bir 
konudur. Bununla yüksek öğretimde yeni bir 
çıban başı açmıyalım, bunu Hükümetin getirdi
ği şekilde, geçici niteliği vasfı ile bir sonuca 
bağlıyalım. O zaman ancak İM başlı bir eğitim
den kurtulmuş oluruz, o zaman, şimdiye kadar 
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çeşitli nedenlerle sakıncaları ortaya çıkmış 
olan özel yüksek okullar sorununa bir çözüm 
bulmuş oluruz. Aksi takdirde yeni bir sorunla 
karşı karşıya geleceğiz. Ben devamlı paralı ol
manın karşısındayım. Bu yüksek öğretim re
formu içinde saptanacak bir husustur. Buradan 
doğacak kontenjanları ne şekilde öğrenci alına
cağı, esasen ilgili maddeleri geldiğinde, tartışı
lacaktır, buna da bir çözüm bulunacaktır. Bel
isi Bakanlık çapında bir çalışma vardır ama, 
gerekçede «yüksek öğretim reformundan bahse
dilmiştir» diye bu deyimi ilke almak suretiyle 
bu, «yüksek öğretim reformunun bir parçası
dır» demek hatalıdır. Bu, bir yarayı, hukukî 
bir statüyü ıslah etmek bakımından zorunlu 
olan geçici mahiyette bir taşandır. Tasarının 
Millî Eğitim Komisyonunun değiştirisi ile de
ğil; o zaman meseleler tamamen çıkmaza girer, 
bu konu çok uzun uzadıya tartışılmıştır Plân 
Komisyonunda, değerli eğitimci arkadaşlarımız 
görüşlerini arz etmişlerdir, ama ittifaka yakın, 
hattâ sanıyorum ittifakla, geçici nitelikte ol
dukları saptanmıştır, bu yönden Plân Komisyo
nunun değiştirisinin esas alınmasını ve bu ko
nunun süratle sonuçlanmasını temenni ediyo
rum. Oylarınızı önerge aleyhinde kullanmanızı 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —önergenin lehinde buyurun Sa

yın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Meselenin iyice anlaşılabilmesi için akademi

ler statüsü içerisinde özel yüksek okulların na
sıl tasfiyeye uğnyacağı, açılacak resmî okulla
rın nasıl devam edeceği hususnda evvelemirde 
mutabakata varmak gerekir. 

Biz Millî Eğitim Komisyonunda bu konuyu 
müzakere ederken özel okulların akademi sta
tüsü içerisinde tasfiyeye uğnyacağını, ancak 
açılacak resmî okulların bu statü içerisinde res
mî hüviyete sahip ve 21 nci maddede öngörülen 
esaslar dâhilinde hazırlanacak bir yönetmelikle 
ayrıca resmî bir okul olarak devamını arzu et
mekteyiz. Meselenin düğüm noktası burada. Biz 
de özel okulların devamını arzu etmiyoruz. Bu 
kanun bir tasfiye kanunudur. Tamam, mutabı
kız, mutabakatımız var. Ancak mühim olan 
nokta, akademi statüsü içerisinde bu kanunla 
tesis edilen yeni resmî okul devam edecek mi

dir, etmiyecek midir? Bizim görüşümüze göre, 
bu kanunla bu resmî okul devam etmelidir. 
Nasıl devam etmelidir? özel okulların dışında, 
Hükümetin arzu ettiği şekilde, yönetmelikleri 
arzu edilen şekilde tanzim edilecek şekilde, im
tihan yönetmelikleri merkezi sistem olur, başka 
sistem olur, bu sisteme uygun şekilde devam et
melidir. Bu düşünce içerisinde 4 ncü maddenin 
son kısmına bir (e) fıkrası ekledik. Bu (e) fık
rası ile de plânlamanın öngördüğü insangücü 
meselesi ve kapasitenin devam etmesi hususun
da, Millî Eğitim Bakanlığının hangi okulları 
kapatması gerekirse onları da kapatması husu
sunda, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına yetki 
verdik. Bu bakımdan akademiler bünyesinde bü
tün özel okullar devam etmiyecek. Resmî okul 
niteliğini haiz, plânlamanın Öngördüğü insan
gücü hesapları dikkate alınmak suretiyle tek
nik okullar devam edecektir. 

23 ncü maddede mutabakatımız yok. 23 ncü 
madde bu okulları sevk ve idare edecek eğitim, 
öğretim üyelerini, aynı zamanda memurları kap
samına almaktadır. 

önemli bir noktaya daha işaret etmek isti
yorum. 23 ncü maddede kapasite konusu aka
demilere aittir. Ankara İktisadi ve Ticari ilim
ler Akademisindeki kapasiteyi artıracaktır. 
Yoksa Millî Eğitim Bakanlığının bu okulun 
bünyesine aldığı teknik okullardaki kapasite
yi bu tasarı ile artırmasına imkân ve ihtimal 
yoktur. Bizim görüşümüze göre; Anayasa Mah
kemesinin getirdiği esaslar dâhilinde yüksek 
okullar, akademiler bünyesinde, Anayasanın ön
gördüğü şekilde devam edebilir mi, edemez mi? 
Bteim görüşümüze göre; Hükümet tasarrufu
dur, doğrudan doğruya yapılan bir kanunla 
yüksek okullarda devam edebilir. 

Ancak, Plân Komisyonunun esbabı mucibe 
lâyihasında bu okulların geçiciliği kabul edildi
ğine göre, bu teknik okullara talebe almak, 
bu teknik okulları devam ettirmek imkânı yok. 
Bu anlayış içerisinde Millî Eğitim Komisyonu
nun raporu esas alınmak üzere müzakereler de
vam etmeli. Noksanlar ikmal edilmek suretiy
le bu memlekete bu tasarının daha yarayışlı şe
kilde çıkarılmasında fayda vardır. Talebeler 
tahsil yapmak için çırpınmaktadırlar. Bu mil
letin çocuğunu şu veya bu mülâhazalarla öğre
timden alıkoymaya hiçbirimizin hakkı yoktur 
kanaatindeyim. 
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Bu bakımdan takrire iltifat edilmesini arz 
eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Lehte olmak üzere buyurun, 
Sayın Ataöv. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — îki leh
te, iki aleyhte değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — En son aleyhte olmak üzere si
zin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Uğrasızoğlu'nun vermiş olduğu öner
gede; tasarının Millî Eğitim Komisyonundan 
geçen metninin esas olması teklif edilmektedir. 
Burada özel yüksek okulların durumları, ne
denleri ile ilgili olarak bu önerge üzerinde ko
nuşmak doğru değildir. Bu önerge üzerinde 
Anayasa Mahkemelimin kanarını eleştirmek de 
doğru değil. 

Aslında bu tasarı; bir zorlamanın, bir mec
buriyetin ifadesi olarak gelmiştir. Bu tasarı ile 
özel okul açma yetkisi şahıslardan alınmış, Dev
let kuruluşlarına verilmiştir, yani özel okul aç
ma yetkisini akademiler almıştır. Çünkü, a,ynı 
statü, aynı esas döner sermaye ile devam ede
cektir. Bugünkü meri özel okullar - binaları 
dahil olmak üzere - laboratuvarlarıyla beraber, 
olduğu gibi akademiler tarafından açılacaktır. 

Özel okulların açılması Anayasaya aykırıdır, 
ama özel okulu akademiler açarsa Anayasaya 
ayları değildir. Bizim Hükümetimizin getirdiği 
budur, öz budur. Bu özel okul kanunu Anayasa 
Mahkemesi iptal etmiştir. Devletin akademileri 
bu özel okulları açıp işlettiği zaman bu, Anaya
saya uygundur. Getirilen prensip bu. Ama bu 
meseleyi halletmek lâzım. 

Bu itibarla, tasarının karşısına geçmiş deği
liz yani bu tıasıarı kanunlaşacajk ve bıu özel okuU-
lara bir şıelkill veriilıecektir. 

Şimdi sayın Uğrasızoğlu'nun teklifi kabul 
edilirse, konunun, ihtisas komisyonu olan Millî 
Eğitim Komisyonunda yapılmış müzakereleri, 
esas olarak huzurunuzda dile gelecektir. Bu mü-
zıakemelıer sırasında Yüce Meclisin çoğunluğu 
Plân Komisyonundan geçen maddeleri de öne 
sürmek suretiyle tasarı içine sokabilir. Tasarı
nın ağırlığı malî yönden Bütçe - Plânla ilgili de
ğil, yani ihtisas yönünden Millî Eğitimle ilgili
dir. 

Şimdi konuşan arkadaşlarımız «kapasite» 
meselesinden bahsettiler. Gelmiş olan tasarı, bu 
memlekette özel yüksek okulların her sene bün
yesine aldığı 14 bin talebeyi bu sene bünyesine 
alacak durumda değildir. Kapasiteler kapalıdır. 
Plân Komisyonunda, Sayın Bakan; «Bu boşa
lan kapasitelere talebe alacağız» dedi, sonradan 
«alamıyacağını»beyan etti,, «Bu kanun geçici
dir» dedi. 

Cumhuriyet devrinde hiçbir zamıan geçici 
okul açılmamıştır. Bir okul açılır, o okul fonksi
yonunu tamamladıktan sonra kapatılır. Bu, doğ
rudur. Ama «Ben bu okulu geçici olarak aç'ım» 
diye bir hükümet teklifi, sureti katiyede doğru 
değildir. 

Her sene 14 bin öğrenciyi alan özel yüksek 
okullar madem ki aynı statüye göre işleyecek
tir, madem ki, bu okulları Devlet açmıştır, 
- Devletleştirilmiş değil - Devlet özel yüksek 
okul açmıştır. Bu tasarı ile açıyor, yetki alı
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu, öyle igarip (bir şey ki, düşününüz; mü

hendislik (okulunu, mimarlık okulunu, eczacılık 
yüksek okullarını... Bu okulları iktisadi ve Ti
cari Yüksek İlimler Akademileri açıyor, iktisa
di ve Ticari ilimler Aakademileri teknik okul 
değil ki. Nasıl olacak da Ankara İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi; bünyesine katiyen uy-
mıyan Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulunu, 
Ankara Mimarlık Özel Yüksek Okulunu, Anka
ra Mühendislik Özel Yüksek Okulunu yürüte
cektir? Siz bir defa düşününüz... Bu kanun ta
sarısı ile Devletin sırtına, akademilerin sırtına 
bir nevi «ur» halinde konmuş bir tesis meyda
na getiriyoruz. Bu bir zorunluğun ifadesi, bu 
bir mecburiyetin ifadesi... Onu kabul ediyorum. 
Bu tasarı bir mecburiyetin ifadesi olarak gel
miştir. Yalnız gelen tasarıyı bilelim, oyları
mızı ona göre verelim. 

Akademiler, özel yüksek okul açıyor. Niçin?.. 
Niçin Ankara Fen Fakültesi; Ankara Yüksek 
Mühendislik 'Okulunu bünyesine almıyor? Niçin 
Ankara Fen Fakültesi; Ankara Yüksek Eczacı
lık Okulunu bünyesine almıyor? Üniversite muh
tariyeti var.. Profesörler, «Almam» dedi mi al
mıyor, ama Bakanlık gücünü geçirmiş, sözünü 
geçirmiş, ikna etmiş, akademiler lütfetmiş; 
«Ben bu 'okulları kendime bağlarım.» demiş. 
Şimdi, akademilere de «hayır» dedirtmemek 
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için, akademilerin de gönlünü hloşetmek için bu 
meseleyi götürmek lâzım. Akademiler de, «Al
mam» derse Devlet açıkta kaldı.. Hükümet açık
ta kaldı.. Bunları bağlıyacak yer bulamıyor, 
yani böyle bir çelişik, karışık, ne olduğu \belli 
olmıyan bir durum sözüm ona, özel yüksek okul
ları Devletleştirdik. Hayır devletleştirmedik... 
Özel yüksek okulları açma yetkisini Ahmet'ten 
aldık, Ankara Akademisine, Eskişehir Akade
misine, izmir Akademisine - Allah razı olsun 
Ege Üniversitesi almış. Vatanperverlik göster
miş - izmir'dekileri Ege Üniversitesine... 

BAŞKAN — Sayın AtaJöv, lütfen sadet üze
rinde... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, inicin Millî Eğitim Komisyonunun... 

BAŞKAN — 'Tamam, işte onun üzerinde... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onu diyo

rum işte. Bu, bir teknik meseledir. Plân Komis
yonu, bu işin daha çok malî veçhesinin veyahut 
da plânla ilgili olan konular üzerinde ağırlığını 
vermiştir, ama bu, eğitim ve öğretim ihtisas ko
nusunda bu 13 bin, 14 bin talebenin ne olacağı 
meselesini Millî Eğitim Komisyonu düşünmüş
tür, bunun nedenlerini Millî Eğitim Komisyonu 
düşünmüştür. 

Şimdi, okullar açıldığı zaman Örfi idare kal
kacak olursa... Bugün 102 bin talebe üniversi
teye girmek için müracaat etmiş, 14 bin kişilik 
kapasiteyi özel yüksek okullar alıyordu, onlar 
da giremiyecek, bu 14 bin ilâve ile bu çocuklar; 
«Ya ilim, ya ölüm» diye sokağa döküldüğü za
man, bundan evvelki senelerde bu kürsüye çı
kan muhterem arkadaşlarım. «Bu çocuklara ka
pıları açın» dedikleri günleri hatırlıyacaklar 
mı? işte bunu halletmemiz lâzım. Bunun halli; 
Millî Eğitim Komisyonunun getirmiş olduğu... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) —Sıkıyönetim 
kalkarsa Hükümet yok mu 'olacak Sayın Ata-
öv? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Var ya. Var 
ya. ÛBiliyors'un olmadan da vardı.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Var ya, var. 
Ama, o biçim Hükümet değil ıbu... 

BAŞKAN — ISayın Ataöv, lütfen karşılıklı 
konuşmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili 
arkadaşlarım, 

Bu kapasite meselesinin üzerinde hassasi
yetle duruşumuzun sebebi, her sene 14 bin 
vattan çocuğunu, ama onun şartlanın lağırSlaştın-
rız, nasıl güleceğini ağırlaştırırız, aynen üni
versite giriş imtihanlarınla göre girmek sure
tiyle veya üniversite giriş imtihanında aldığı 
puvanlan esas tutmak suretiyiîe bu okullara ıah-
rız. Millî Eğitim Komisyonu; 1 nci maddesine 
'cüdı&idiği bir fıkra ille; 1971 - 1972 öğrettim yı
lında Millî Eğitim Bakanlığı «Bu okullara 
öğrenci alabilir» dedi, yani onu yetki ile teçhiz 
etti. İsıter alır, ister ailmaz, başjka meselle.. 
Am!a alma yeılMlsini verdi. 

Şimdi bu kanun geçicidir, Devlet bu okul
ları muvakkaten açmıştır, kaç taneisinin sınıfı 
geçip de bitireceği belli değil, kaç tanesinin 
önada sürüneceği belfld değl. O çocuklar sınıfı 
geçinceye kadar bu okullara devam edecek veya 
Akademi; «Bunlar sınıflarım geçsin de binan 
evvel kurtulayım, başımdan latayım» diyecek. 
Böyle kötü bir çıkmazın içerisindeyiz. Bu çık
mazın ıslah edilmesi ve Yüce Meclislin, bunu. 
çok güzıel hale getirmesi, teçhiz etmlesıi, takvi
ye etmesi; MM Eğitim Komisyonunun vermiş 
olduğu metni esas oianajk almakla mümkün 
olur. 

Arkadaşlarımız burada Senato (araştırmlafejın-
dan falan bahsetti, yani Bütçe - Plân Komisyo
nunun aldığı.. Zaten özel okulların ıslah edil
mesine, özel okulların Anayasa Mahkemesinin 
kararına uydurulmasına karşı değiliz ki.. Son
ra Senato araştırması 1964 te yapılmıştır. Se
ne 1971 'dir, anadan 7 sene geçmiştir. Bunla
rın kimisi binalariyle, kimisi lâboriatuvarlariyle, 
kimisi öğretim üyeleriyle, kinlisi bilmem nele-
riyle değişik bir hal almıştır. Yedi sene evvel
ki Senato araştırmasını bugünkü makaleye esas 
almak doğru değildir. 

Muhterem (arkadaşlarım, 
Sayın Uğrıasızoğlu'nun vermiş olduğu öner

ge şayet kabul edilirse, Millî Eğitim Komis
yonunun vaz'ettiği esas, müzakere konusu yapı
lırsa bu söylediğim çıkmazüarı güzel bir şek
le sokmak, memleket gerçeklerine uygun, Ana
yasa Mahkemesinin ontaya koyduğu prensiplere 
uygun, çocukların okuma imkânlarını sıağlaya-
cak kapasite daraltmalarını ortadan kaldıracak 
yeni esaslar vaz'ederek ve talebelerin nasıl alı
nacağı hükümlerini buraya koymak suretiyle 
gay&t güzel bir haile getirmek mümkündür. 
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Plân Komisyonu büyük emekler vermiş, bü
yük çalışmalar göstermiştik", Allah nazı oilsun, 
yıanii Plân Komisyonunun çalışmalarunı kifayet
siz gördüğümüz için bu mıesıele üzerinde deği
liz. Yalnız Millî Eğitini Komisyonunuz bu me
selede günüler ve günlerce Türkiye'nin amaıme-
selesi olarak o kadar üzerinde durmuş, o fkıadar 
meselenin üzerime eğilmiştir M, iaşağı - yukarı 
hiçbir politik düşüncenin dçeri'sıine girmeden bü
yük bir ianlıayışla maddeleri hamurlaştırmış, iyi 
bir şekille getirmiştir. 

Bu bakımdan Soym Uğriasızolu'nun teklifini 
kabul ödersek, ihtiisas komisyonu olan Milî 
Eğitim Komisyonunun hazırlamış olduğu şekle 
yemi ilâveler yapar, onu Yüöe Meclis daha gü
zel bir hale getirirse, özeli okullular konusunu 
halleıtmiiş ve her siene özel okullara gitfacıek 
olan 14 hin öğrencimin de bu sene girme imkânı 
olarak, açıjk bir kapı bırakmış oluruz. 

Zira özel okullar, bıirıaz evvel ssöyüladigilm. 
gibi, [akademilere bağlanmıştır. Zaten madde
si geldiği zaman zannederim orada da münıaka-
rasımı yapacağız. Bu akademilere bağlı olan 
bir tejkniik fakültenin -yarın fakülte olacak -
ne dereceye İkadar başarı ısıağlıyaoağı ve yarım 
memlekete ne dereceye kadar daha fijyi yetişmiş 
eleman bağlıyacağı mıeseleFJeri ayrı. O konula
rı, ilgili madde geldiği zaman oriadıa konuşu
ruz. 

Lütfedin, Sayın Uğrıasızoğlu'nun verdiği 
önergeyi kabul edin; Millî Eğitim Komisyonu
muzun getirdiği esaslar üzerinde bu işi daha 
olgun bir hale getirelim. 

Saydılar sunarım. 
BAŞKAN — Aleyhte ohmak üzere buyurun, 

Sayın Kod; mıanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biz, önerge dolayısiyle iki şeyi zannediyorum 

birbirine karıştırdık. Bu «Açılacak okulların ma
hiyeti, yapısı ne olsun» başka şeydir, «Müzake
relerimizde Plân Komisyonunun metni mi esas 
olsun, Millî Eğitim Komisyonunun metni mi esas 
olsun» başka şeydir ve zannediyorum bu ikinci 
konu üzerinde görüşme yapmamız gerekir iken 
birinci konuya ağırlık vererek, adeta 1 nci mad
denin müzakeresini yapmaya başladık. 

Şimdi bendeniz usulsüzlüğü daha da geliş
tirmemek için, evvelâ asıl meselemiz hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Niçin son komisyon metni müzakere mevzuu 
olsun? içtüzük bunu bir kural olarak ve şunu 
düşünerek tesbit etmiş : Demiş M; «Meclise bir 
metin geldiği zaman bunu evvelâ ihtisas komis
yonuna gönderelim. Çünkü konu en ham halin
dedir, bunu en çok bilenlere bir görüştürelim.» 

Bu Komisyon; Millî Eğitim Komisyonudur. 
Bunu görüşmüşler, bir şekil vermişler. Ondan 
sonra metin, bu mesele ile ilgili öteki komisyon
lara sıra ile gitmiş, her komisyon kendinden bir 
evvel gelen komisyonun hazırladığı metni ince
lemiş, gerekçeleri incelemiş, kendi mülâhazala-
riyle meseleyi yeniden tartışmış ve bunu biraz 
daha olgunlaştırmış ve kendi metnini tesbit et
miş. 

Demek oluyor ki, en son gelen komisyon, 
bir evvelkini bilerek, onun niçin böyle yaptığını 
ve ne yaptığını, gerekçesini okuyarak, metni 
okuyarak, öğrenerek ve kendi ihtisasını da bu
na ilâve ederek olgunlaştırmış oluyor. 

Şimdi biz bir gerçeği gözden uzak tutmaya
lım. Plân Komisyonu, bu metin geldiğinde bir 
Su Komisyonu kurdu; Millî Eğitim Komisyo
nunda incelenen metni, Su Komisyonuna tekrar 
inceletti. Varılan sonuç, Plân Komisyonunun 
bütününde yeniden müzakere mevzuu oldu ve 
bir metin ortaya çıktı. Şimdi «Millî Eğitim Ko
misyonunun metnini esas alalım» demek, Plân 
Komisyonunun, Su Komisyonun çalışmalarını 
bir kenara atalım Plân Komisyonunun her şeyi 
bilerek yapmak istediği olgunlaştırma ile ilgili 
çabayı da bir kenara atalım, baştan alalım, de
mektir. Bu, müzakerelerimizi lüzumsuz yere 
uzatmaktır, sayın üyeleri yormaktır. Onun için 
ilk komisyon metninin müzakeresi uygun değil
dir. Onun için içtüzük, son komisyon metinleri
nin müzakeresini öne almıştır. 

Aziz arkadaşlarım; bir diğer noktayı dikka
tinize arz etmek istiyorum. Millî Eğitim Komis
yonunda 17 arkadaş bu meselenin müzakeresine 
karışmış, bunlardan 9 u metni imzalamış, 8 i de 
«Muhalifim ve söz hakkım bakidir.» diyerek, ve
rilen şekli beğenmediğini izhar etmiştir. Bun
lardan birisi de sayın önerge sahibidir, «Söz hak
kım mahfuzdur» diyor; yani oradan gelen me
tin üzerinde söylenecek şeyler var, demek isti
yor. 

Buna karşılık Plân Komisyonundan gelen 
metin, dörde karşı 15 oyla kabul edilmiştir. Bu 
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dahi gösteriyor ki, son metin daha kâmil bir me- j 
tindir, üzerinde çalışmaya daha elverişli bir me
tindir. öyle ise, ihtisas komisyonunun bile çok 
Küçük farklarla ancak kabullenebildiği bir met
ni burada müzakere etmeye çalışmak, işi güç
leştirir. 

Aziz arkadaşlarım; efendim biz ihtisas ko
misyonuyuz, asıl ağırlık taşıyan mütalâalar ihti
sas komisyonunundur, öyle ise onu öne alalım. 
Bu fikrin de ağırlığı fazla yok. Sebebi şudur : 
Her milletvekili her komisyonda konuşma hak
kına sahiptir. O halde bütün mütehassıslar - Ne 
kadar mütehassıs olduğumuzu gerçi Allah bilir 
ya - bendeniz de dâhil olmak üzere Eğitim Ko
misyonunda çalıştık. Sonra gittik, Bütçe Ko
misyonunda düşündüklerimizi arz ettik. Eğitim 
Komisyonu olarak gerekçe yazdık, metin yaz
dık. Hem yazılı, hem sözlü ne diyeceksek, dedik. 
Ondan sonra mütalâalarımız ne derece ikna etti 
ise, o derece metin üzerinde akis buldu. 

Efendim, mütehassısın dediği, mütehassıs ol-
mıyanın dediği ile bir olur mu?.. Olu... Millet 
Meclisinde mütehassısların sözü değil, millet

vekillerini mütehassısların ikna etme gücü rol 
oynar. Burada meseleye en yabancı olan bir mil
letvekilinin oyu da birdir, en uzman milletve
kilinin oyu da birdir ve bu doğrudur. Uzmana 
düşen ikna etmektir, ikna edemedikten sonra 
uzmanlığınızın bir değeri yoktur, bu demokra
sinin temel ilkelerindendir. 

Ben şimdi zannediyorum ki, önerge üzerinde 
gereği gibi konuşmaya çalıştım. Tabiî önerge dı
şına taşarak, «Bu okullar hangi nitelikte olma
lı idi» konusunda iki değerli arkadaşım uzun 
izahatta bulundu. Şimdi bunlara hiçbir şey de
meden bu kürsüden insem; doğrusu böyle yap
maktır, asıl 1 nci maddenin müzakeresinde ce
vap vermek lâzım; ama oylarınızın etkinliğini 
azaltacağımdan korkarak, Başkanın da müsa
mahasına sığınarak çok kısa bir usulsüzlük de 
ben yapacağım. 

Aziz arkadaşlarım; bu okullar yeniden öğ
renci alacak mı, almıyacak mı, konusu kürsüde 
yanlış vaz'edildi. Meselenin aslı şudur: 

Plân Komisyonunun metninde de, Hüküme
tin metninde ve beyanında da sarahatle ifade 
ve taahhüdedilmiştir ki, özel okullardan Dev- I 
lete gelecek, bütün eğitim kapasitesine yeniden 
öğrenci alınacak ve alınmaya devam edilecek- j 

j tir; yani bu okulardan Devlete devredilecek sı
ralar boş kalmıyacak, lâboratuvarlar boş kalmı-
yacak, eğitim - öğretim kadrosu boş kalmıya
cak, öğrenci alınmaya devam edecek; ama ar
kadaşlarımızla ihtilâf nerede?. Arkadaşlarımız 
ile ihtilâf şurada; arkadaşlarımız diyorlar M, 
bu okullar patron değiştirsin; ama okulun ka
yıt, kabul rejimi devam etsin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yok öyle di
yen. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şim
di, bu neden yanlıştır?. Bir küçük misal ile arz 
edeyif. Diyelim ki, şu anda Türk resmî yüksek 
öğretim kurumlarına 20 bin öğrenci girebiliyor. 
özel okullardan devir alınacak kapasiteye de 
10 bin öğrenci alınabilecek. Eğer Plân Komis
yonunun metni kabul edilir, Hükümetin görüşü 
itibar görürse, bu 10 bin kişi Mm olacak?. 20 
binden sonraki yedekler olacak. Birinci yedek
ten 10 bininci yedeğe kadarki çocuklar bu oku
la kayıt olacak. 

Eğer arkadaşlarımızın görüşü hâkim olursa, 
birinci yedek parasız olduğu için bu okula gi-
remiyecek, 25 bininci yedeğin parası olduğu için 
bu okula girecek. Bunu istiyor musunuz? Bu
nu isterseniz, özel okul rejimini kaldırmanın an
lamı kalır mı?.. Şimdi ben bunu suiistimal etmi-
yeceğim, bu, maddeyi müzakere etmektir, fazla 
U2atmıyayım. 

istirhamımız, 8 e 9 gibi zayıf bir ekseriyetle 
geçmiş başlangıç metni olan, kâfi kemalini bul
mamış bir metni müzakere mevzuu yapmayınız. 
Hattâ oldu ise, telâfi şansı açıktır, önerge ve
rirler, Plân Encümeni metni tashih edilir. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; usul 
müzakeresinin bu safhasında Sayın Bakan söz 
istemiştir. Bu durumda 89 ncu maddeye göre 
asıl meselenin görüşülmesine tekaddüm ederek 
bir hal tarzına bağlanması zarureti bulunduğu 
için, Millî Eğitim Komisyonu metninin müza
kereye esas tutulmasını ihtiva eden Fahri Uğ-
rasızoğlu arkadaşımızın önergesi üzeninde usul 
müzakeresi açtık. 

İçtüzüğün 35 nci maddesi «Bir lâyiha veya 
teklifi, Heyeti Umumiyede, başlıca aidolduğu 
encümen müdafaa eder.» der ve ikinci fıkrası 

I da yine aynı şekilde birkaç encümenden geçen 
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ve en son bir encümenden geçmek suretiyle He- ı 
yeti Umumıiyeye gelen mazbataların müzake
resi sırasında kendine aiolan maddelerin mü
zakeresinde diğer komisyonların da maddeleri 
müdafaa edebileceğini âmir bulunmakta ve «Baş
lıca aidolduğu encümen» elemek suretdjyle mün
hasıran «En son encümen» demediği için, bu 
usul müzakeresini açmak zaruretinde kaildik. 

Ancak;, yine içtüzüğün 87 nci maddesinin 
1 nci fıkrasına göre her müzakerenin başından 
sonuna kadar Hükümetin temsil edileceği şart 
olmakta ve en son fıkrasında «Encümen reis 
ve mazbata muharrirlerinden evvel ve sıraya 
tabi olmaksızın Hükümet üyeleri söz söyliyebi-
lir» hükmünü koymuş olması karşısında usul 
müzakeresinde de «Hür müzakere» tâbirinden 
istifade ile Sayın Bakana söz vereceğim. 

Buyurun Saym Bakan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — iki lehte, iki 
aleyhte diye tasrfih etmiştir, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dikkat buyurursanız Sayın 
Ataöv onu, izah ettim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, usul müzakeresini sonunda oya vazedecek
siniz. Hükümet usul müzakeresine giremez. Dik
kat ederseniz Plân Komisyonunun müzakeresin
de usul tartışmalarına komisyon üyesi olmıyan-
lar giremez. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, esasta birleştiği
mizi zannediyorum. Ben diyorum ki, 89 ncu mad
deye istinaden açtığım usul müzakeresinde, her 
ne kadar iki aleyhte, iki lehte dört sayın üye
nin konuşacağını söyler ise de, her müzakere
de Hükümet üyesinin, bakanlığına aidolan hu
suslarda, söz söyliyebileceğinde, «Her müzake
re» tâbirini kullanmış olması bakımından bu
nunun usul müzakeresSine de şümulü olduğunu 
kabul ediyor ve bu sebeple söz veriyorum. Dik
kat ederseniz, benim de bir endişem olmasaydı, 
bıı açıklamayı yapmazdım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Doğrudur Sa
yın Başkanım; yalnız, usul müzakerelerine Hü
kümeti karıştırmak suretiyle yeni bir teamül 
koyuyorsunuz. Bu teamül ileride kötüye de 
kullanılabilir. Şimdi zatiâlinizi ikâz ediyorum. 
Usul müzakerelerini Reis olarak karara bağlar
sınız; ondan sonra Hükümet kanunun müzake- | 
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resinde günlerce konuşur. Ben bunu zatiâlinize 
ifade ediyorum, usulsüz bir davranış oluyor. 

BAŞKAN — Takdir edersiniz M, Sayın Ba
kan da münhasıran usul müzakeresli üzerinde 
görüşecektir. (A. P. sıralarından «Konuşamaz» 
sesleri) 

Buyurun Saym Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
— Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 

Bendeniz usul hakkında değil, esas hakkın
da konuşacağım. Müsaade ederseniz konuşayım. 
(A. P. sıralarından «Esas hakkında konuşur
dun» sesleri) 

BAŞKAN — Saym Bakan, esas hakkında 
konuşmak her zaman mümkündür. Yalnız bu 
arada usul müzakeresi yapıyoruz; yani normal 
olarak tatbikatta şimdiye kadar en son komis
yondan gelen metnin müzakeresi esas olurdu. 
Verilen bir önerge ile en son komisyondan ge
len metnin değil de, Millî Eğitim Komisyonun
dan gelen metnin müzakeresi istenmektedir. 
Eğer bu konuda; yani Bütçe ve Plân Komisyo
nundan gelen metnin müzakeresi lâzım gelir, 
Millî Eğitftm Komisyonundan gelen metnin 
müzakeresi lâzım gelmez konusunda görüşecek-
seniz, buyurun. Esas hakkında esasa geçtiği
miz anda her zaman sıraya tabi olmaksızın söz 
hakkınız vardır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
— Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Komisyonunun müzakeresinde 
bu kanunun neyi istihdaf ettiğini uzun boy
lu anlatmıştık. Buna rağmen bir hal çaresine 
varılamamıştı. Çoğunlukla alman karara göre 
Millî Eğitim Komisyonunun hal tarzı kanun ta
sarısına geçirilmişti. Bütçe - Plân Komisyonun
da durumu daha iyi izah etmek imkânını bul
duk ve kanunun ruhuna uygun tarzı verdik. 
Burada arz etmek istediğimiz husus, Bütçe ve 
Plân Komisyonunca kabul edilen metnim, ta
rafınızdan kabul edilmesini beyan etmektir. 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; mü
zakereye Millî Eğitim Komisyonu metninin esas 
tutulmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bir teklif daha vardır, önergeyi takdim edi
yorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının görüşülmesi esasında Hükümet 

teklifinin esas alınmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

Turhan Özgüner 
içel 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Bu vaziyette maddelere geçilmesi karar

laştırıldığı, ivedilik kararı da verilmiş oldu
ğundan birinci maddeyi okutuyorum. 

Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek 

okullar hakkında Kanun 

Yüksek okul açma ve işletme görev ve yet
kisi : 

Madde 1. — Özel yüksek okul öğrencileri
nin öğrenimlerine devamlarını sağlamak ama-
ciyle kendi kanunları hükümleri uyarınca üni
versite fakültelerine, üniversite seviyesinde öğ
renim yapan diğer resmî kuruluşlara bağlı ola
rak bu kanun hükümlerine göre resmî yüksek 
okullar açılır. 

Özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi 
resmî kuruluşlara bağlı olarak açıla,n yüksek 
okullarda öğrenim görecekleri ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresine geç
meden önce bir hususu arz etmek zaruretinde-
yim: Daha önceki birleşimlerde, Sayın Genel 
Kurul bu konunun müzakeresi sırasında grup 
adma yapılan konuşmaların yirmi dakika, ki
şisel konuşmaların da on dakika olması husu
sunda bir sınırlama kararı almıştı. Bunu ha
tırlatırım. 

Birinci madde üzerinde C. H. P. Grupu adı
na Mustafa üstündağ, şahısları adına Sayın. 
Reşit Ülker, Sayın Salih Aygün, Sayın Turhan 
Özgüner, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Kemal 
Demirer, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Saym Kemâl 
Yılmaz (Aydın), Saym Ali Rıza Uzuner söz 
almışlardır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym 
Başkan, Komisyonun kabul ettiği metinde tab 
hatasından dolayı bir noksanlık olmuştur. Bu
nun düzeltilmesi için komisyon tarafından ve-
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rilmiş olan bir önerge vardır, öncelikle bu 
önerge okunsun. 

BAŞKAN — Müzakereye esas olacak me
tinde mi efendim? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet, Büt
çe ve Plân Komisyonunda kabul edilen birin
ci maddede bir tab hatası vardır. 

BAŞKAN — Evet, Bütçe ve Plân Komisyo
nu tarafından verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzda görüşülerek Millet Mec

lisi Genel Kuruluna sunulan «Özel Yüksek Okul 
Öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmele
ri için açılacak resmî yüksek okullar hakkın
da kanun tasarısı» nin, Komisyonumuzca de
ğiştirilen maddelerinden birinci maddenin de
ğiştirilmesinde esas anafikir olup raporumuz
da geniş yer tutan ve bu yolda kabul edilmiş 
dosyasında mevcut önergede de açıkça ifade 
edilen iki kelime (geçici nitelikte) tabı hatası 
olarak maddede yer almamıştır. Komisyonumuz
ca birinci maddenin aşağıdaki şekilde olması ik
tiza eder. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İçel Milletvekili 

Madde 1. — Özel yüksek okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle 
kendi kanunları hükümleri uyarınca üniversi
te fakültelerine, üniversite seviyesinde öğre
nim yapan diğer resmî kuruluşlara bağlı ola
rak bu kanun hükümlerine göre geçici nitelikte 
resmî yüksek okullar açılır. 

Özel yüksek okullar öğrencilerinin hangi 
resmî kuruluşlara bağlı olarak açılan yüksek 
okullarda öğrenim görecekleri ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Müzakereye esas olacak mad
de şimdi okunan metindir. 

ilk söz C. H. P. Grupu adma Sayın Mustafa 
Üstündağ'da, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) -~ Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 
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Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle-
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısının 
birinci maddesini görüşürken, Adalet Partili 
arkadaşlarımın bu madde üzerindeki tereddüt
lerine cevap vermek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, maddeyi veya kanun 
tasarısının bütününü görüşürken amacımızı 
gözden kaybetmemek mecburiyetindeyiz. Hepi* 
ID izin bildiği gibi, Anayasanın 120 nci maddesi
ne dayanan özerklik ilkesi içinde öğrenim yap
madığı ve bir kamu hizmeti olan yüksek öğre
nimin kâr amacı güden kurumlarca yürütülme
sinin Anayasanın 50 nci maddesine aykırı düş
tüğü mucip sebeplerine dayanarak, Anayasa 
Mahkemesi, 12 . 1 . 1971 gün ve 971/3 sayılı 
Karariyle 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan 
Kanununun özel yüksek okulların varlığiyle il
gili 1 nci ve 13 ncü maddelerini, 8 nci madde
sinin 2, 3, ve 4 ncü fıkralarını; 48 nci madde
sinin yüksek öğrenim veren özel yüksek okul
lara ilişkin hükmünü iptal etmiştir. 

Sözü geçen iptal kararı gereğince, özel 
yüksek okulların hukukî varlıkları 9 Temmuz 
1971 tarihinde son bulmuştur. 

Bu probleme çare bulmak üzere Hükümet, 
bir kanun tasarasiyle buradaki öğrencilerin ve 
bu okulların malî, hukukî, idari durumlarını 
ele alarak bir tedbir getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, normal durum 
içerisinde Türkiye'de yüksek öğrenime gelen 
öğrencilerin hangi şartlar altında öğrenim gö
receklerini bize getiren bir kanun teklifi de
ğildir. Anormal şartlar altında, 50 bin mevcu-
diyle bir özel yüksek okul sisteminin doğurdu
ğu problemleri halletme yolunda dara düşen, 
dar durumda bulunan bir Hükümetin tedbir 
tasarısıdır. 

Hepimizin bildiği gibi, normal zamanlarda 
insan hiçbir zaman elbisesiyle suya atlamaz. 
Ama her hangi bir şekilde bir can kurtarma 
durumuna düşerse, o zaman elbisesiyle suya 
atlama durumuna girebilir. Bu kanun tasarısı 
bize, h'öyle dar durumdaki bir meselenin halli
ni getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, özel yüksek okullar 
bu memlekette birçok müesseselerce çeşitli 

yönlerden tenkd edilmiş ve çeşitli sakınca
ları ortaya konmuş olan müesseselerdir. Dün
yanın hiçbir yerinde eğitim ve öğretim kâr 
aracı olmadığı halde, Türkiye'de bu, kâr aracı 
haline (getirilmiştir. Bunun halli için birçok 
müesseseler bunun kiritiklerini yapmışlardır. 
Esasen Anayasa Mahkemesi böyle bir kanunu 
iptal etmesiydi Büyük Millet Meclisi üyeleri 
birçok yönleriyle bu kanunun üzerinde eleşti
rilere başlamışlar, müesseselerin görüşlerini 
Büyük Millet Meclisine aksettirmişlerdi. 

Bu kanunun (getirdiği sakıncaları, özel yük
sek okulların açılmasiyle ortaya çıkan birçok 
problemleri çözmek Büyük Millet Meclisinin 
ibir görevi durumunda idi. Anayasa Mahke
mesi bu kanunu iptal ettiği için Büyük Mil
let Meclisi daha süratle bu problemin üzerine 
yürümek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu durumda gayemiz bu problemi devam 
ettirmek değil, bu problemi en iyi şekilde 
Çözmektir. 50 bin talebeyi dışarıda bırakamı-
yaeağmııza göre, bu 50 bin öğrencinin memle
ket insangücü kapasitesine en iyi şekilde na
sıl maledileceği düşünülmüş ve kanun tasarısı 
bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Ancak, Millî Eğitim Komisyonunda arka
daşlarımın verdiği çeşitli önergelerle özel yük
sek okulların devamlı olarak resmî hüviyet 
altında öğrenci alma durumuna 'gelmesi sağ
lanarak asıl kanun amacından saptırılmıştır. 

Arkadaşlarımın da gayet yerinde açıkla
dıkları gibi, Bütçe ve Plân Komisyonu bu ger
çeği enine boyuna münakaşa ettikten sonra, bu 
resmî yüksek okulların geçiciliğini kabul ede
rek maddede bu yönde değişiklik yaparak önü
müze çıkmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım,, çok değerli meslek
taşlarım memleketimizin bâzı anaproblemleri-
ni buraya getirerek açıkladılar. Memleketimiz
de bir hayli lise mezunu gençlerimiz kapasite 
darlığı dolayısiyle yüksek öğretimden mahrum 
kalmaktadırlar; bu, doğrudur. Eğer öğrenci 
alımına devam edilmezse öğrencilerimizin çoğu 
dışarıda kalacaktır ve problem büyüyecektir. 
bütün bunlar doğrudur. 

Ancak bunlar kendi esprileri içerisinde, 
kendi düşündükleri amaç yönünde doğru gö
rünmektedir. Eğer amacınız, Bolu'dan kal
kan bir arabayla Ankara'ya gelmekse, istan
bul'a doğru yola düşersek hiçjbir zaman An-
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kara'ya gelmemiz mümkün olmaz. O bakım
dan araba ne kadar süratli giderse gitsin, ama
cımız Ankara'ya gelmek olduğu halde is
tanbul'a doğru giderse nasıl iki, amacımıza ulaşa
maz isek; meseleleri burada gayet güzel dile 
getirsek bile amacımıza hizmet etmediğimiz 
takdirde muvaffak olmamıza imkân yoktur. 

Nedir arkadaşlarımın dile getirdiği prob
lemler?.. Büyük öğrenci kütlesi açıkta kalmak
tadır... 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ Yüce Meclis 
olarak bir şeyde karar kılmak mecburiyetinde
yiz : Türkiye'nin eğitim sisteminde herkes 
yüksek öğretimden geçecek midir? illâ herkes 
yüksek öğretim görecek midir? Dünya eğitim
cileri bu konular üzerinde münakaşa etmek
tedirler. 

Türkiye'deki yüksek öğretimimizin prob
lemlerinin çoğunu biz, orta öğretimdeki prob
lemlerden almaktayız. Aslında orta öğre
timdeki problemlerin yüksek öğretimdeki dü
zeye çıkmasıdır bugün karşılaştığımız prob
lemler... 

Eğer eğitim reformunu haUetmemişsek, eği
tim reformunu bugüne kadar bir bütün ola
rak ele alıp, çok gayeli okullara gidip, öğ
rencilerimizi - ingiltere ve Amerika'da olduğu 
gibi - daha ilkokulu bitirmesinden itibaren 
hangi potansiyele göre, hangi kapasiteye 
göre nerelere yöneleceğini tesbit edip, onları 
ona göre yöneltmemişsek, bunun sancısını 
yüksek öğretimde çekeceğiz ve daha büyük 
problemlerle çekmeye devam edeceğiz. 

O halde, bugünkü yüksek öğretimimizdeki 
ağırlığını, görerek, özel yüksek okulların res
mî yüksek okullar olmaya dönüştüğü bir anda 
bu kapasiteyi illâ sürdüreceğiz iddiasında de
vam edemeyiz. 

Esasen bugünkü Hükümet - kendilerine 
teşekkür borçluyum - eğitim reformunda stra
teji ve yöntem taslağını hazırlamış, bugüne 
kadar almamız gerekli olan genel olarak eği
timdeki reform tedbirleriyle Meclisa gelmek 
üzeredir. Asıl problem, bu reformu zamanında 
ele almadığımızdan doğmuştur ve bu gecik
tiği müddetçe daha çok büyüyecektir. Açıkça 
konuşmak isterim ki, bugünkü Hükümet eğer 
bu tedbirleri genel eğitim reformunun içerisin
de halletmeye çalışmazlarsa, genel bütünlük 

ahenginin içerisinde bu sorunu çözmeye kal
kışmazlarsa, bu sorun büyüyecektir, bu dert 
artacaktır ve Türkiyede'deki gençlik prob-
leri daha ileriye gidecektir. 

Bununla şunu demek istiyorum : Bizim asıl 
amacımız, bu memlekette yüksek öğretim ya
pabilecek kapasitedeki çocukları yüksek öğ
retimden geçirmektir. Bu çocuk çoban ço
cuğu olabilir, çırak çocuğu olabilir, köylü 
çocuğu olabilir veya mühendis, doktor, vali, 
milletvekili çocuğu olabilir; ama kabiliyeti 
yüksek öğretim yapmaya müsaitse yüksek öğ
retimden geçmelidir. Değilse, profesörün, mil
letvekilinin, doktorun çocuğu olduğu için, 
yüksek öğretim kapasitesi olmadığı halde, bu 
potansiyele sabibolmadığı halde, gerektiği 
şekilde belli şartlar altında yetiştirilerek, 
illâ yüksek öğretimden geçeceksin diye onu 
durmadan iterek memleketteki ruh hastalık
larını çoğaltmak bizim görevimiz değildir. 

Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz; üniver
sitelerde 15 senedir hukuk fakültesine devam 
eden var. 15 senelik talebe, 18 senelik talebe; 
dünyanın hiçbir memleketinde bu nevi derbe
derlik görülmez. 

Asıl çözeceğimiz problemler bunlar, kapa
site aşma yolları bunlardır değerli arkadaş
larım. 

C. H. P. Grupunun görüşü olarak, bu ka
nun tasansınıın bu 50 bin öğrencinin derdini 
halletme yolunda gelen bir kanun tasarısı ol
duğumu kabul ediyoruz. Biz bunu, bu öğren
cilerin derdini çözme tedbiri olarak kabul edi
yoruz. Bunlar geçici olarak resmî yüksek 
okullarda okutulmaya başlanacaktır. Ama şu
nu asla kabul etme durumuna giremeyiz arka
daşlar : «Bu devam edecek..» Yani paralı öğ
renci aîmaya devam edeceğiz. Bir tarafta üni
versitelere parasız giren öğrenciler, bir taraf
ta paralı giren öğrenciler... Memlekette ikiM 
bir üniversiter sistem; paralı öğrenciler, para
sız öğrenciDer... Memlekette sosyal adalet bir 
(tarafita parçalanacak ve bu şekildeki bir der
bederlik içerisinde, özel yüksek okulların bu
güne kadar getirdiği ayını kapasitede öğrenci 
alımına devam eltmenin büyük mahzurları do
ğacaktır. Eczacıya, dişçiye ihtiyacımız yok
tur; ama bugün özel yüksek okullar bize şu 
kadar eczacı ve dişçi kapasitesi getirmekte
dir; bunu almaya devam edecek miyiz? 
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Plânlamanın gösterdiği hedefler istikame
tinde bu memleketi §u anda yönetme durumun
da olan Hükümetteki arkadaşlara güveneceğiz. 
Bu resmî yüksek okullarda, mevcut özel yük
sek okulların getirdiği öğrencilerin dertlerine 
bir çare bulunacak; bunlar istihdam edilecek, 
yeni öğretici alma kapasitesini, plânın göster
diği, ortaya koyduğu hedefler istikametinde 
yöneticiler tâyin edecek ve bu memleketin yük
sek öğrenimine ona göre kapasite açacaklar
ıdır. illâ özel yüksek okulların gerektirdiği ka
pasiteyi almayı savunmamız, Yüce Meclis 
olarak illâ şu kadar kapasiteyi alacaksınız içli
ye burada Iböyle Ibir kanunu zorlamamız, 
memleketin plânlamasının hedeflerini göz önün
de tultmadan, yüksek öğretimden) geçen fazla 
insan gücünü memleket sathına yaymak de
mektir ki, Ibumun faydası nerededir? Yüksek 
öğretim diplomalı, ama çakıştıracak yerimiz 
yok. Diplomalı, fakat açıklba gezen bir yığın 
imsanımız... Acaba o zaman problem, daha mı 
arltacak, daiha mı azalacak? 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. Grupu ola
rak maddenin Plân ve Bütçe Komisyonunun 
kabul iettiği şekliyle kabul edilmesinin mem
leketimiz için Ibüyük faydalar getireceği inan
cındayız. Madde öbür şekle tadil edilir, o şek
liyle Meclisimizden geçirilmeye çalışılırsa, bu 
kanun esprisini kaybeder, bu kanun tasarısı 
bambaşka bir şekle girer ve bütün maddelerin 
Ura, espriye göre baştan ayağa değiştirilmesi 
icabetmektedir, ki bunu Millî Eğitim Komis
yonunda da arz çittim. Anayasa Mahkemesinin 
iptal esbabı mucilbesini dikkatle okumak mec
buriyetindeyiz. Bir tarafta Anayasa Mahkeme
sinin kararı, ıbir tarafta memleketinde içinde 
bulunnduğu durum, Plânlama Dairesinin orta
ya koyduğu meseleler ve kapasite... Bunları 
ıgöz önüne almadan tasarıyı Meclisten böyle 
Igeçirerek, «Bu kapasitede öğrenci almaya de
vam edeceksiniz» diye bunları resmî ve de
vamlı bir ıokul haline getirmenin Türkiye için 
büyük zararları olacağı kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu meseleyi inanarak 
savunuyorum. Eğitimci arkadaşların da bu me
seleyi gayet iyi kavrıyacaMıarındaın eminim. 
Bu memlekette 102 000 öğrenci imtihana gir
miştir bu sene. «Bunların 40 - 50 binini liseden 
yeni mezun telâkki edebiliriz; diğerleri üni

versitede okuyorlardır veya iki seneliktirler, 
ıbu 40 - 50 bin öğrenciyi üniversitelere almaya 
imkân var mı? 

Değerli arkadaşlarım, şu hususta da açıklık 
getirmek istiyorum : Bugünkü merkezî sistem
deki imtihan sisteminin hakiki başarıilıyı seçti
ğini katiyen iddia edemeyiz. Hepimiz kabul edi
yoruz ki bunun Ibüyük mahzurları vardır. An
cak, elimizdeki imkânlar bu olduğu için, bu
gün bunu uygulamak zorundayız. O bakım
dan imtihan kazanamıyan öğrencinin illâ bu
nu hak etanemıiş öğrenci olarak görülmesi de 
hatalıdır. Bunların düzeltiim!eisi nasıl olacaktır, 
meselesini bize, bizden önce gelişmiş ülkeler 
misalleriyle ortaya koymaktadırlar. Orta İmci 
sınıftan itibaren çeşitli rehberlik hizmetleriyle 
kalbiliyeltlerine ıgöre gocuklara yön verilerek, 
devamlı testlerle tabi tutularak güçleri nisibe-
<tinde Ikimlerin yüksek seviyede öğretim yapa
bilecekleri tesöbit edilmektedir. 

İşte bunlair bize daiha kati neticeler verebıi-
Qı!r. Hükümetimizden beklediğimiz biir şey var; 
bu tasarı bugünkü dar durumdaki bir ihtiya
ca cevap verecisktir. Millî Eğitim Komisyonun
da da bunu ısrarla sordum: Eğer bu tsaisaırıyı 
bir millî eğitim reformunun bütünllüğü içinde 
düşünmüşlerse netice alırız, indî olarak, ken
di hailinde düşünülerejk buraya getirmişlerse, 
biz henüz reformun niasıl olacağını bilmiyoruz, 
tetk'k edemedik, o takdirde muvaffak olamıya-
oaktır. 

Arkadaşlar, öğretim birbirine yapışık hıaîlka-
kırdır. Bu bankaları bir bütünlük içerisinde ele 
«ildiğimiz sanılan zincir güç kazanır. Bu hal
kaları kopardığımız zaman bu zincirde güç bu
lamayız. Eğitim ahıenigîMn bütünlüğü içerisin
de bu reform düşünülmüşse en azındıaın eğitim 
reformu yapılacağı zaman bu kanun tasarısı 
onun içerisinde o abenge uydurulursa, bunun 
neticesinde bu memleket fayda görecektir. Ka
nun taslarısını Bütçe Komisyonundan geçtiği 
şieıkliyCle, geçici resmî okuîllar olanak, bugün içlin
de bulunduğumuz derdi çözme yolunda halle-
derıselk, eğitime ve memlekete faydalı ollacağı-
n»a grup olıarak inanmış bulunmaktlayız. Bu 
yönde müspet oy kullanmanızı istirham eder, 
ısaygıliaır sunarım. 

BAŞKAN — MiDîî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hamdi Hamiamcıoğu, buyurun efen
dim. 
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M. a. P. aRUPU ADINA HAMDI HA-
MAMCIOĞLU (Afyon Harahisar) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Grupumuzun göırüşlerini, tasarının tümü 
hakkındaki mâruzâtım sırasında ifade etmeye 
gıayret etmiştim. Fıalkat bugünkü oturumda, 
tasarının 1 nci maddesi Millî Eğitim Komisyo
nundan geliş sekiyle mli, yoksa Bütçe Plan 
Komisyonunun değiştirmiş olduğu metnin mi 
müzakere olunmıası yolunda bir görüş ayrılığı 
ortaya çıkmıştır. 

Eğer yanlış bir anlayış içerisinde değil
sem, bu iki metni teker teker eleştirildiğimiz 
zaman arada hemen hemen hiçbir fark olmadı
ğını müşabade etmefc gayet kolay oluyor, iarz 
edeyim: 

MiMî Eğitim Komisyonunca jkibul edilen 
metinde bir tek fark vardır, 1 nci fıkrada han
gi yüksek özel okullun hangi akademiye bağ
lanacağı mıaddede tek tek ve ismen tasrih edil
miş olduğu halde, Bütçe Plân Komisyonu 
değiştiricinde hangi akademilere bağlanacağı 
ilişik üsteye »atıf yapılmak suretiyle aynı sonu
ca varmıştır. 

Yine Millî Eğitim Komisyonunun kabul etti
ği meıtniln son cümlesi «Bu kanun hükümlesrine 
göre resmî yüksek ojkülllur laçıhr.» demektedir. 
Bütçe Plân Komisyonunun değiştiriüsinde yine 
aynen, «Bu kanun hükümlerime göre resmî yük
sek okullar açılır.» demek suretiyle ileride aka-
denıilerin resmî... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tasarıda o 
cümlede «geçici» İkelnıesi olacak. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Tasarıda böyle bir kelimle yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, Komis
yon bir tıezker/ie ile, bunun bir tabı hatası ol-
ıduğunu fıiiaide 'abtdleır. «Geçici niteOikte» tâbiri 
maddede vardır. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, öyle ise özür dilerim. O zaman baş
ka bir hususa değinmek isterim. 

Muhterem larjtoadaşttıarım, tahmin ediyorum 
Sayın MüH Eğitim Bakanı da bu mâruzâtımı 
bu kürsüden teyidedeceklıeırdir; ortada fiilî ve 
hukukî bir durum mevcuttur. 9 Temmuz 1971 
tarihinde özel yüksek okulların fiilî ve huku
kî durumu, Anayasa Mahkemesinin iptal ka
ran muvacehesinde son bulmuştur. Ortada 

özel yüksek okul sahiplerince teisis edilmiş bir
takım taşınmaz ve taşınır mallar mevcut ol
duğu gibi, en önemimi 50 000 kadar tahmin 
edilen bir öğrenci 'kütlesi mevcuttur. Bu öğ
rencilerin müktesep haklarını muhafaza maksa-
diylle öğrenimlerini tamamlattırmak Devletin 
vazifesi bulunmaktadır. 

Yine Sayın Millî Eğitim Bakannıın Millî 
Eğitim Komisyonunda verdikleri izahata göre, 
bu yüksek özel okulların hemen hemen ekse
risinin teknik eğitim yapan müesseseler olma
sına, rağmen, teosyal eğitim yapan afkademilere 
bağlanmasında hakikaten bir garabet mevcut
tur. Ama teknik eğitim yapan üniversiltellerin 
fen fakültelerine defaatıle müracaat edilmiş ol
masına nağmen, Ege Üniversitesi hariç, di
ğerleri bunu kabul etmeyince, bizzarur, ehve
nişerdir kabilinden bu özel yüksek ojkuüları, 
sosyal eğitim yapan lakademilere bağlamak zo
runluluğu doğmuştur ve esasen başka çare de 
bulunamamıştır. 

Komisyonda aakıadaşîlarırnm sorduğu soru
ya Sayın Bakan aynen demişlerdir ki, «Bu aka
demiler özel okulların tasfiyecini temin edecek 
birer kuruluş değil, yeni üniversitelerin nüve
si olacaklardır. Akademiler üniversitenin ken
disi olacaktır, ikendillerine bağlanan yüksek 
özeSl okullar da birer fakülte haline geldiği za
man memleket birer üniversiteye kavuşacak
tır.» 

Şimdi .akademiler, kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince mevcut yüksek okul idarecileri ile an
laşma yapılabildiği takdirde bir kısmını satın-
alaoak, bir kısmını kiralıyacak, bir kısmına 
da idaıri irtifak teslis edecektir. Akademiler 

I 

bu şekilde Hazineye binlerce liraya bafliğ olan 
bir angajman içine girdiler mi onları devam 
ettirmek zorundadırlar. Yol̂ sa, aksini düşün
düğümüz takdirde ne bu özel yüksek okullar
dan gelecek taşınır ve taşınma*, mallan tesa-
hüpte mantıkî ve fiili fayda olur ,ne de bun
lar üniversite haine getirilmediği takdirde, bir 
tasfiye kurumu olmaktan ileriye gidebilirler. 

Bu şarltfflar muvacehesinde basarının tümü 
hakkında maruzatta bulunurken, altını çisaırek 
arz etmeye çalıştığını bir cümleyi tekrar ifade 
etmek isterim: Yalnız bu kanunun ileride daha 
salim yürümesi ve yaşama şansının, akıtdıemfıe-
rin birer üniversüte, bunlara bağlanacak yüksek 
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Özel okulların da faküflıtoe hailime geitirilmıeisime 
bağlı olacağını tekrar ve yine altını çizerek ifa
de ediyorum. Bunun mefhumu muhalifimden, 
akademilerin biner üniversite haline gıeıfcirilmie-
mesi muvacehesinde, biraz evveli arz etmeye 
çalıştığım g4bi, 9 Temmuz 1971 tarihinden 
evvel hulkukam ve filen var olan yüksek özel 
okulları tasfiye etmek durumumdan başka bir 
mâma taşımıyacağını kabul etmek ioalbeder. 

Bir başka deyişjle; bunlar birer üniversite 
nüvesi teşkil ederlerse, üniversite olur ve ken
disine bağlanacak yüjksek özel okullar biner 
fakülte haline gelirse, aşağıdan gelecek çocuk-
Ilarımızı almak zoruniMuğundadırlar. Bu iti-
baırilıa bütün mesele, bizim şahsi kanaatimize gö
re, 9 ncu maddemin uygulanması sırasında 
yüksek okul sahipleri illie Hükümet amasında 
hukuk anlayışındaki müsavat ve iyi tutumdur. 
Bunun güzel bir misalini vereyim: 

Dün radyodan duyduğumuza göre ibik özel 
yüksek okul sahibi Sayın Prof. Hafifi Fahri 
Örs, 30 milyon liraya baliğ olduğu söylenen 
emlâjkini, özel okuluna taallûk eden blcümle 
mallarını Devlete hibe etmiştir. Hiçbirimizin 
aklından geçmiyen, bıeklenmiyen bu durum mu
vacehesinde 9 ncu maddenin de tam bir hukuk 
anlayışı (içerisinde işliyeceği ümidini izhar eder, 
huzurunuzda bu hayırsever hocaya da şükran 
ve minnetlerimi arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Grupları adına görüşmek isti-
yen başka ısıaym üye var mı efendim?.. Buyu
run Sayın Orhan Oğuz. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım ; 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı ile 
özel yüksek okullar sorununu kökünden hallet
miş olduğumuz sureti katiyede ifade edilemez. 
Bu kanun tasarısı, sadece bugün özel okullar 
bünyesi içinde bulunan öğrencileri belli bir sü
re içerisinde, yani öğrenim süreleri içerisinde 
tasfiyeyi öngören bir tasan niteliğinden ileriye 
de geçemez. Maalesef, tasarının tümü hakkında 
konuşulurken bilhassa ihmal edilen taraflar 
mevcuttur. Fakat, bunu birinci maddeyi fırsat 
bilerek işlemek doğru olmıyacaktır, usule ters 
düşecektir. O bakımdan bu konulara değinme
den birinci madde üzerinde durmak istiyorum. 

Birinci madde üzerinde değişik alternatif
ler getirilmektedir. Birinci alternatif; Geçici 
resmî öğretim kuruluşları açalım. Bu resmî öğ
retim kuruluşları geçici nitelikte olsun ve bu ço
cuklar dört sene sonunda veyahut beş sene öğ
renim gören kuruluşlarda beş sene sonunda tas
fiye edilsin ve bu kuruluşlar tamamen ortadan 
kalksın diye bir düşünce tarzı konuşmalarda 
hâkim oluyor. 

O zaman şu netice ortaya çıkıyor, bir çeliş
me ortaya çıkıyor; bir kere bu ka
nunla özel okulları resmî statüye geti
riyoruz. Resmî statüye getiriyoruz ve fa
kat açtığımız resmî yüksek okulları ge
çici kabul ediyoruz; üç sene, dört sene sonra 
tekrar kapıyoruz. Eğer özel okulların statüsü
nü değiştirmeden tasfiyeyi öngören bir kanun 
tasarısı gelmiş bulunsa idi, o takdirde resmî 
okuldan bahsetmiyecektik, özel okullarda oku
yan çocuklar dört sene içinde tasfiye edilir di
yecektik. Dört sene sonunda bu kuruluşlardan 
plân hedeflerine uyan, insangücü hesaplarına 
uyan kuruluşların devam etmesine veya yeni
den kurulmasına fırsat verecektik, diğerlerini 
kapatacaktık. 

O bakımdan, kanunun yapısında, kanunun 
bünyesinde bir çelişme beraber geliyor. Yani 
kurduğumuz resmî okulu kabul etmiyoruz. Res
mî okul kuruyoruz ve bunları kabul etmiyoruz. 

Diğer taraftan, tasfiye kaç senede bitirile
cektir? Hükümetin getirmiş olduğu tasarı esas 
alınırsa, tasfiyenin normal olarak öğretim kuru
luşlarının öğretim süreleri içerisinde tamamla
nacağı öngörülmüş bulunmaktadır. Yani, dört 
sene ise, dört senede, beş senede yapıyorsa öğ
retimi beş senede tasfiye edilecek. 

Şimdi sayın arkadaşlarıma soruyorum; Türk 
yüksek öğretim sıralarında okuyan çocuklarda-
ki verim nisbeti nedir? Verim hiçbk zaman 
% 25 in veya % 30 un üstüne çıkamamıştır. 

Şu halde, bu çocukları dört senede, beş se
nede tasfiye etmek mümkün olmıyacaktır. Ve
yahut mümkün olacaktır; özel okullarda oku
yan çocukların her birisine, ne pahasına olursa 
olsun, terfi etmek imkânı tesis edilecektir sonu
na kadar, ondan sonra bu okulları bitirmiştir 
diye diplomaları verilecektir, böyle bir tasfiye 
yapılacaktır. Veyahut Hükümetin arzusu hilâ
fına, geçici olmasına rağmen özel okullar devam 
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edecektir, taa ki bu rakam belli bir düzeyin al
tına düşünceye kadar. Bu bakımdan sayın mil
letvekillerinin bu konu üzerinde dikkatle dur
malarını ve bu konuyu işlemelerini arzu ettiğim 
için belirtmek istiyorum. 

Diğer taraftan, memleketimizde bir gerçek 
var; memleketimizde bir eğitim patlaması ol
muştur. Eğitimin her kademesinde fevkalâde 
büyüyen bir taleple karşı karşıya gel-
mişizdir. Bu, fevkalâde iyi bir netice
dir. Atatürk'ün düşündüğü, istediği hâ
sıl olmuştur. Eğitimin her kademesinde, 
herkes öğrenmek için sıralara koşmaktadır. Sa
yın arkadaşlarım, öyle memleketler vardır ki, 
o memleketlerde çocukları okutmak için, üni
versiteye sokmak için, yüksek okula sokmak 
için burs tesis edersiniz, sıralar boş kalırsa, oku
tacak insan bulamazsınız. Türkiye'de tamamen 
bunun aksi oluyor. Bir bakıma gönül ferahlatı
cı manzara. Her kademede okumak arzu fevka
lâde inkişaf ediyor, üzüntülü taraf; Devlet im
kânlarının okuma arzusuna, hevesine intibak 
edemeyişi, onun gerisinde kalışıdır. 

Şu halde, okuma hevesini kısmak suretiyle 
dengeyi tesis etme yerine, okuma hevesini hat
tâ tahrik ederek, teşfik ederek ve fakat Devlet 
imkânlarını da buna katarak, onu da aynı pa
ralelde genişleterek müesseseleri kurmak, ye
nilerini açmak ve insan yetiştirmekle arzu edi
len hedefe ulaşılacaktır. 

O bakımdan, Türkiye'de her zaman, her is-
tiyen insana mutlaka yüksek tahsil yaptırılma 
zorunluluğu vardır, prensibini koymamak lâ
zım. Böyle bir prensip yok. Eğer plânlara bakı
lacak olursa, insangücü etüdlerine bakılacak 
olursa, hem sosyal bilimler dalında ve hem de 
teknik öğretim dalında büyük açık var. ikinci 
plânın sonuna kadar Türk yüksek öğrenim mü
esseselerinde okuyacak insanların adedlerinin 
247 000 olması lâzımdı. Birinci plânda tesbit 
edilen hedef bu idi. Bugün kaç kişi var, tüm 
yüksek öğretim kuruluşlarımızda kaç kişi oku
yor? 150 000 i, 160 000 i tecavüz etmiyor. Bu
günden açık 100 000 kişi. 

Şu halde, biz normal iktisadi kalkınmanın 
gerektirdiği insangücünün bugün için arkasın
da bulunuyoruz. Yarın iktisadi kalkınmanın ta
hakkuku, iktisadi gelişmenin gerçekleşmesi ora
nında, üçüncü plânda lüzumlu olan insan gü

cünü nerden yetiştireceğiz? Şu halde, sureti ka-
tiyede, Türkiye'de kapasite daraltma konusun
da dikkatli ve hassas hareket etmek mecburiye
ti ve zarureti vardır. Bugünkü rakamlara göre 
dahi açık mevcuttur. Bunu biz söylemiyoruz, 
bunu Devlet Plânlama Teşkilâtı ve onun yetkili 
uzmanlarının yaptığı rakamlar ifade ediyor. 
Bizim sadece iktidarımızda yapmış olduğumuz 
plân değil, ondan önceki plân da ayni gerçek
leri ifade ediyor. 

Fırsat ve imkân eşitliğinden her zaman he
pimiz bahsediyoruz. Ama bir yere geldiğimiz 
zaman, kendi düşüncelerimize biraz uymayan 
tarafı olduğu takdirde, fırsat ve imkân eşitli
ğini kenara itmiyelim. Biz istiyoruz ki, kabili
yeti olan, arzusu olan, hevesi olan, kapasitesi 
müsait olan insana sıra tahsis edelim. Bunu 
tahsis edeceğimiz zaman, bu rakam şayet bizim 
tahsis etmiş olduğumuz sıranın iki misline çı
kıyorsa, o sıraları, o yerleri de öğrencilere ha
zır tutmak vazifesi vardır yöneticilerin. O ba
kımdan, o talebe uygun yeri hazırlamak zaru
reti vardır. Fırsat eşitliğini, imkân eşitliğini, 
bölgeler arasındaki dengeyi eğitim yönünden 
tesis etmek için başka alternatif yoktur. 

Kaldı ki, özel okullar konusunda değerli ar
kadaşlarım komisyonlarda ve muhtelif vesileler
le çok yararlı konuşmalar yaptılar, araştırma
larını dile getirdiler: «Bu okullarda okuyan ço
cukların hepsi zengin çocukları değil, parasını 
vermiş, arzu etmiş olduğu bilim dalında yük
sek öğretim yapma şansına kavuşmuş insanlar 
değil bunların çoğu. Hayatını kazanan, gün
düz çalışan, gece özel yüksek okul sıralarını dol
duran çocuklar, bilhassa teknik öğretim dalın
daki özel yüksek okullarda ekseriyette.» dediler, 
Ekseriyette olmasa bile, bu kadar büyük bir ço
ğunluğun ihtiyacına cevap veren bu müessese
leri, fırsat ve imkân eşitliğine ters düşen mües
seseler olarak görmek mümkün değil. Mümkün 
olmadığı için, bu müesseselerin yaratacağı fay
dadan uzak kalmak biraz düşündürücü olmakta
dır. 

Diğer taraftan, bugün merkezî imtihan sis
temine temas etmek mecburiyeti var, birinci 
madde münasebetiyle. Bu rakam her sene ve 
âdeta geometrik bir artışla yükseliyor. Yani, 
geçen sene 60 000, 70 000 olan üniversiteye mü
racaat bu sene, 100 000 e, 102 000 e çıkıyor. Bu-
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nun dışında lise mezunu olmıyan yok mu? Bu
nun dışında yüksek okul değiştirmek yahut öğ
renim branşını değiştirmek istiyen yok mu, var. 
Geçen seneki rakamlar ortada. Bunları düştü
ğünüz takdirde bile, bu sene gerçekten yüksek 
öğretim yapmak istiyen çocuklarımızın adedi 
hiçbir zaman 70 000 in altına düşmiyecektir ar
kadaşlar. 30 000 i, 32 000 i kenara ayırdığınız 
takdirde, gerçekten yüksek öğretim yapmak is
tiyen, gerçekten bu sene lise mezunu olacak, li
seye denk meslek ve teknik okulları mezunları 
olacak çocuklarımızın müracaatını 70 000 den 
aşağı düşürmek mümkün değil. E.. 70 000 öğ
renciye ne veriyorsunuz, hangi kapasiteyi ta
nıyorsunuz? Geçen sene 70 000 öğrenci müra
caat etmiş, iken, bunun altındaki kapasiteyi ta
nıyorsunuz. Müracaat sayısı 102 000 e çıkmış, 
üniversitelerin, yüksek öğretim kuruluşlarnın, 
akademilerin, yüksek okulların alacağı, sayı, 
geçen senekinin altında. Ne kadar altında? Bir 
kere geçen sene özel okullara alman öğrenci 
sayısı kadar altında. Yani, 14 000 öğrenciyi özel 
yüksek okullar geçen sene bünyelerine almışlar 
ise, bu sene o kadar altında. Dahası var. Bu se
ne üniversitelerdeki tabiî temayülü görüyoruz; 
öğrenci alma konusunda imsake girmişlerdir ve 
geçen seneki kapasitelerinin altına düşmüşler
dir. Aldıkları ödenek miktarı artarken, alacak
ları öğrenci sayısı geçen senenin altına düşmek
tedir. 

Dahası var sayın arkadaşlarım, geçen sene 
İstanbul Teknik Üniversitesi gece öğretimi yap
mıştır. istanbul Üniversitesinin bâzı dallarında 
gece öğretimi yapılmıştır. Bu sene muhtelif ve-
silerle gece öğretimine talebe alma durumunda 
bulunmadıklarını ilân etmiştir bu iki üniversite. 
Merkezî sisteme giriş nedeniyle de izah etmiş
lerdir; gece öğretiminden sarfınazar etmekte
dirler. 

Şu halde, geçen seneye nisbetle bu sene yük
sek öğretime karşı talep fevkalâde yükselmesine 
rağmen, yüksek eğretim imkânı, arzı daralmış
tır. Bunun ne gibi sorunlar ortaya çıkaracağını 
yalan gelecekte hepimiz göreceğiz. 

Hepimiz görmeden önce şunu belirtmek is
tiyorum: içinizde evlâdı olan, içinizde liseyi bi
tirmiş çocuğu olan babalar çok. Yarın onlardan 
birisinin evlâdı merkezî sistem geçidinden ge-
çemiyerek yüksek okulda okuma imkânına ka-
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vuşamayınca ıstırabına hep beraber şahit ola
cağız. O bakımdan, gelin bu mesele üzerinde has
sasiyet gösterelim ve bu konuyu daraltmıyalım. 

Diğer taraftan, bâzı arkadaşlarım temas et
tiler; elbette merkezî imtihan sisteminden tale
be alma konusunu müdafaa etmek mümkün de
ğil. Esasen bildiğiniz gibi, 8 nci Millî Eğitim 
Şûrasında tesbit edildi; tek değerlendirme yan
lış. Bugün uygulamakta olduğumuz değerlen
dirme sistemi yanlış. Bunu değiştirelim ve müm
kün olduğu kadar kaabiliyeti ve istidadı olan 
Öğrencileri, o kaabiliyet ve istidadı istikametin
de yüksek öğretim şansına kavuşturalım... Bun
da verim de artacaktır, bunda memleketin men
faati de yüksek olacaktır. 

Şu halde, bir anda merkezî sistemi kaldırdı
ğınız; biraz objektif olduğu için seçilmiş bir se-
leksiyon sistemini kaldırdığınız zaman yerine 
hemen ne koyabileceksiniz? Yerine koyacağınız 
şey, orta öğretim kademesinde yapılacak re
formdur. Başka türlü bir değerlendirme siste
mi getiremezsiniz. Geçen sene orta öğretim sis
teminde yapılacak reformun Millî Eğitim Şûra
sının konusunu teşkil etmesinin nedeni de bu-
jdur. 

Şu halde, ancak üç veya dört sene sonra ne
tice verecek bir değerlendirme sistemi, daha ak
lî, daha mantıkî, daha gerçeklere uyan bir de
ğerlendirme sistemi memleketimizde uygulana
bilecektir. 

Şu halde, bu dört sene zarfında yapabilece
ğimiz iş, merkezî sistemi belki biraz genişlet
mek veyahut çocuklara verebileceğimiz imkân 
lan genişletmekten başka bir şey olamıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Oğuz. 

A, P. GRUPU ADÎNA ORHAN OĞUZ (De
vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Son nokta; birçok arkadaşlarım iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademilerinin bu müesseselere 
sahip çıkmaları konusuna temas ettiler. Üniver
sitelerden sadece Ege Üniversitesi kabul etmiş
tir. Bunun dışında iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri bu sorunların çözülmesine yardım 
elini uzatmışlardır. O bakımdan, burada Mec
lis olarak onlara karşı iyi duygularımızı belirt
meden geçmek mümkün değil. Ama iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademileriyle teknik dalların 
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ne kadar bağdaşabileceği konuş an a kanun tasa
rısının gerekçesinde bir nebze bulmak mümkün 
oluyor. O da, «Bu müesseseleri ekonomik vs 
teknik bilimler üniversiteleri haline getirece
ğiz.» deyince mesele halioluyor. 

Yalnız bir mesele kalıyor; şayet bu akademi
ler bu tasarıdan önce ekonomik ve teknik bi
limler üniversiteleri haline g'etirihnte olsalardı 
kimse zaten itiras edeııûyeeekti. Bir takti:n te
hir meselesi olmuştur, 

O bakımdan, kanım tasarısının 1 nci mad
desindeki geçici nitelik ûaerinds arkadaşlarımı
zın gösterdikleri hassasiyetin nedenini, bu söy
lediğim sözlerin, ifade etmeye çalıştığım hu
susların ışığı altında anlamak pek mümkün ola
mamaktadır. Biz, ilerdeki bir sıkıntıyı şimdiden 
bertaraf edici teklif getirdik. Komisyonda ar
kadaşlarımız bunu savundular ve bu, Komisyon
da kabul edilmişken, Bütçe Plân Komisyonun
da tekrar eski şekline dönmüş oklu. Dikkatinizi 
çekerim; Bütçe - Plân Komisyonunun kanunun 
başlığında kullandığı, ifade başkadır, 1 nci mad
dede kulandığı ifade başkadır. Eğer o ifadelere 
de dikkat edilirse, hasbel kader yanlın bir bas
kı neticesi önümüze gelen metnin olduğu gibi 
çıkmasında büyük fayda görüyoruz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malardan sonra kişisel konulmalara geçiyoruz. 

İlk söz Sayın Reşit Ülker'de. Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, 1 nci madde bu kanunim esasını teş
kil etmekte, bu madde hakkında vereceğimiz 
karar diğer bütün maddeleri doğrudan doğru
ya ilgilendirmektedir. 

Şimdi, Hükümet tasarısının 1 nci maddesin
de geçicilik getirilmiştir. Maalesef, tümü üze
rinde konuştuğumuz sırada komisyon bu işe ya 
önem vermemiş olacak, veyahut kendileri de o 
sırada Iböyle bir eksiklik olduğunun, yani, «ge
çici» sözünün Bütçe Komisyonu metninde ol
ması lâzımgelirken unutulduğunun farkında 
değiller ki, (bizi uyarmadılar. Biz de, tasarının 
tümü üzerinde, geçici olsun mu, olmasın mı ko
nusunu geniş geniş konuştuk. Ama ben hay
ret ediyorum; ıhani metnindekini görmemiş olsa
lar bizim konuşmalarımızdan bu anlamı çıkar
mış 'olmaları lâzımgelirdi. Hiçbir ikazda bulu
nulmadı. insanın aklına, acaba bizim konuşma-
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lar dinleniyor mu, dinlenmiyor mu diye haklı 
bir şüphe geliyor. Her halde dinliyorlardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu düzeltme yapılmış olmasına rağmen, 

benden evvel konuşan sayın arkadaşımın da tek
rar, geçiciliğin kaldırılması yolundaki konuş
ması meselenin önemini, yani Bütçe Komisyonu 
metninde Hükümet tasarısındaki geçicilik •be
nimsenmiş olmakla beraber, bu müzakerenin so
nunda bu ıgeçicilikten vazgeçilmesi ihtimalini 
ortaya koymaktadır. Bu ısebeple bunun üzerinde 
ciddiyetle durmak gerekir. 

Evvelâ şunu ifade 'etmek lâzım gelir ki, ge
çicilik Meclisimizin kullanacağı seçimlik bir hak 
değildir, Yani Meclisimizin yapabileceği bir 
tercih değildir. Anayasanın emridir. Yani biz 
burada bu konuda, geçici olsun mu, geçici ol
masın mı diye ıbir tartışmaya giremeyiz. Gire
ceğimiz yer vardır, girebiliriz. Ne zaman? Eğer 
mesele bir Anayasa konusu, Anayasanın emre
dici hükümlerinin konusu olmasaydı, bir kısmı
mız geçici olsun, bir kısmımız devamlı olsun 
demek imkânına sahiptik. Halbuki, Anayasa 
Mahkemesi Anayasanın 120 nci maddesinin ve 
50 nci maddesinin yorumunu yapmış. Bu yorum 
neticesinde, üniversitelerin ancak kanunla ku
rulacağı, özerkliğe sahibolacağı, 120 nci madde
de sayılı bütün nitelikleri sahibolacağı, ayrıca 
ezel yüksek okulların da Devlet eliyle kurul
ması lâzmıgeldiği esasına varmıştır. Yani bunla
rın kurulamıyacağı, Devlet eliyle kurulmıyan-
îarın kanunsuz olduğu, Anayasaya, aykırı oldu
ğu, ancak ufak bir bölümün, Anayasa Malhke-
me,3İnin kararı iyi incelendiği zaman, üniversi-
ter sistemde öğrenim ve eğitim yapmıyan özel 
yüksek okulların kurulabileceği esasını getir
miştir. 

Şimdi, durum böyle olunca, burada, tümü 
üzerindeki ifadelerimde de söylediğim gibi, Ana
yasa Mahkemesinin bu açık yorumu karşısında, 
Sayın Uğrasızoğlu, «Hissî bir karar olduğu yay
gın bir hal almıştır.» diye ifade ettiler. Hissî 
bir karar değil; ciddî, ilmî ve memleketin ka
derini değiştiren bir karar tolduğu kanısındayım 
ve eğer bu kararın tamamı okunmuş olursa bu 
konuyla ilgili her müesseseye sorulduktan son
ra, Türkiye'deki bütün üniversitelerin, bütün 
ilgililerin mütalâası alındıktan sonra verilmiş 
bir karar olduğunu görürler. Bu kanaatteyiz. 
Yerinde bir karardır. 
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Şimdi bu karara (göre, ancak üniversiter ted
risat yapan özel yüksek okullar kurulabilir. 
Bunlar da ancak üniversitelere bağlı olarak 
kurulabilir; enstitü olarak kurulabilir, üniver
siteye bağlı resmî yüksek okul olarak kurula
bilir. Onun dışında akademilere bağlı olarak da 
kurulması mümkün değildir. 

Tümü üzerindeki konuşmamda da ifade et
tiğim gibi, Anayasa Mahkemesinin kararı ve 
Anayasanın 120 nci maddesi gereğince üniversi
ter eğitimin ne demek olduğu uzun uzun anla
tılmakta, lorada, Devleti yönetecek kilit nokta
daki insanların akla dayanan bir eğitimden geç
melerinin lâzımgeldiği açıklanmakta, bu eğiti
min ise, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'
de de ancak üniversitelerde yapılabileceği ifade 
edilmektedir. 

Öyleyse, bugün bu ıgeçici olarak da olsa, an
cak üniversitelere bağlı olarak bunların geçici 
bir statüye sokulmaları lâzımgelir. Bunu bir de
fa daha ifade etmek istiyorum. 

10 dakikalık bir sınırlama içinde olduğum 
için teferruata giremiyorum. 

JStL 
BALKAN — 1 dakikanız var Sayın Ülker. 
REŞİT ÜUKER (Devamla) — Evet efen

dim. 

Yani demek istiyorum ki, bugtün getirilen 
kanun daihi, tümü üzerindeki konuşmamda da-
belirttiğim gibi, Anayasaya aykırıdır, aykırı 
olmak mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü üniver
sitelere bağlı olarak kurulması gerekmiştir. 
Üniversiteler ise, Ege Üniversitesi hariç, kabul 
etmemişlerdir. Bilmiyoruz, biz burada kabul et
memişlerdir, diyoruz. Çünkü komisyon şu ana 
kadar bir izahat vermedi. Kanunun komisyon 
idan hangi şartlar altında geçtiğini de bilmiyo
ruz. Ancak üniversitelere bağlı olarak kurulma
ları gerekirken bu, yerine getirilmemiştir ve 
şu anda fiilî bir durum olarak bu kanun geç
mektedir. Tümünde de aynı şekilde ifade et
tim. 

[Değerli arkadaşlarım, ben bâzı arkadaşları
mın felsefesini anlıyorum; senelerden beri taki-
bettikleri felsefeyi anlıyorum. Diyorlar ki; 
«Biz özel teşebbüscüyüz. Biz özel teşebbüsü sa
vunduk, özel yüksek okulları savunduk, bun 
ların memlekete fayda getirdiğine inandık.» 
Halbuki hayret ediyorum, bunu nasıl söylüyor
lar? Çünkü o okullarda okuyan son sınıfa kadar 

gelmiş öğrenciler bile «Bizi resmî hale getirin» 
diye şikâyet etmişlerdir, gelmişlerdir, söylemiş
lerdir. Velileri dahi şikâyet etmişlerdir. Elimiz
de Senatonun bir raporu var. Borçlar Hukuku 
gibi hukukun temeli olan bir derste «Pekiyi» 
diye lâstik mühür ile not defterine mühür ba
sılmış. Tencereler laboratuvar aleti diye labo
ratuvar a konmuş. Bütün bunlar özel yüksek 
okullar hakkında (Senatonun yaptığı raporda 
ortadadır. Birtakım skandallan gazetelerde 
okuduk, facia gözümüzün önünde cereyan edi
yor. Fakat bizim değerli arkadaşlarımız işi hâlâ 
memleketin eğitimi, yarını, Türkiye'nin ayakta 
durması, kalkınması dâvası açısından görme
yip özel teşebbüsçülük açısından görmektedir
ler. Üzüntü ile ifade etmek mecburiyetindeyim, 
ki, bu açıdan da «geçiciliğin» kalkmasını iste
mektedirler. Yani devamlı olsun, Anayasa Mah
kemesi karar vermiş olsa da, biz gürültü - pa
tırtı arasında bu hali böyle devam ettiririz. 

BAŞKAN — iSaym Ülker, süreniz bitti. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Ne demek 
bu? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Ne demek» 
diye soruyor arkadaşlarım; bu söylediklerinizin 
anlamı budur. Eğer değilse gelin siz de burada 
söyleyin. Netice buraya gelir. 

Binaenaleyh ben derim ki, «geçicilik» Ana
yasadan doğma bir meseledir. Hükümet de esas 
bir reform yapacağını söylemektedir gerekçesin
de. Bu reformla beraber özel değil, üniversite
lere bağlı yüksek okulların ne hal alacağı, ne 
kadar öğrenci alacağı vesaire, benim anlıyabil-
diğim kadar, bu reformların içerisinde halledi
lecektir. Bu getirilen durum, ayın 9 undan iti
baren kanuniliği kaybolmuş olan özel yüksek 
okullara bir şekil verilmesidir. Kesin surette 
eğer Hükümetin getirdiği bu «geçiciliği» kaldı
rırsak Anayasa Mahkemesi kararma rağmen, 
Anayasaya aykırı bir iş yapmış oluruz. 

İMetin itibariyle de hükümet tasarısı daha 
vuzuhludur; çünkü birinci cümlesinde «1970 -
1971 öğretim yılında özel yüksek okullarda ka
yıtlı bulunan öğrencilerin öğrenimlerine devam
larını sağlamak amaciyle...» denmek suretiyle 
«geçiciliğin» nereye muzaf olduğunu, «geçici
lik» ten ne kasdedildiğini de ifade etmiştir. 
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IBen hükümet metninin 1 nci madde olarak 
kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa

yın Yılmaz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım,, 

Kanun tasarısının tümü müzakere edilir
ken Sayın Ülker'in ifade ettiği şekilde «ge
çicilik» niteliğine, (kendisi da dâhil olmak 
üzere), temas edilmemişti. Şurasını ifade etmek 
istiyorum ki, «geçicilik» niteliği matbaada 
baskı hatası olarak unutulmuş ve ilk günü 
baskı elimize geldiği zaman gerek Matbaa 
Müdürlüğüne, gerekse Yüce Meclis Başkanlı
ğına durumu arz ettik Ve bir yazı ile de bunu 
intikal ettirmiştik. Bu bakımdan Sayın Ül
ker'in «Komisyonun sonradan mı aklı başına 
geldi de geçicilik niteliğini buraya intikal 
ettirdi?» gibi tâbiri yerinde bir tâbir olmasa 
gerek. 

Bütçe ve Plân Komisyonu müzakereleri 
daimî olarak banta alınır ve zapta geçer. Şa
yet zahmete katlanıp da Bütçe Plân Komis
yonuna kadar çıkmış olsalardı bunun sonra
dan veya gelişi güzel ilâve edilmediğini gö
receklerdi. 

Muhterem arkadaşlarım,, tasarı komisyonu
muza geldiği zaman Sayın Bakandan izahat 

. istedik. ıSayın Bakan «Üniversiteler özel yük
sek okulları kabul etmedikleri şifahi ve ya
zılı olarak bize bildirdiler; binaenaleyh bu 
şekilde bir tasarı getirmek zorunda kaldık.» 
dediler. Buna rağmen Bütçe ve Plân Komis
yonu olarak bir defa daha üniversite yetkili
leriyle, dekanlariyle temas etmek üzere bü
tün üniversite rektörlerini komisyona davet 
ettik ve bu maksatla da müzakereleri iki gün 
erteledik, üniveriste rektörleri komisyona gel
dikleri zaman 13 maddelik bir raporla karşı
mıza geldiler. Niçin özel yüksek okulları iste
mediklerini bu 13 madde halinde komisyona 
arz ettiler. Bilhassa üzerinde önemle durduk
ları mevzu, profesör, doçent, asistan gibi öğre
tim üyelerinin noksanlığı ve bu özel okulları 
bünyelerine aldıkları takdirde öğretim üyele
rinin yetişmiyeceği ifadesinde bulundular. 
Buna mukabil Ege üniversitesi Rektörü, zaten 

daha önce Bakanlığa bildirmiş olduğu üzere, bu
nu memnuniyetle kabul ettiklerini ve üniversite 
fakültelerini genişletmek istediklerini ve di
ğer taraftan da bunun bir memleket vazifesi 
olduğunu ifade ederek kabul ettiklerini beyan 
etti. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyona gelen 
yetkili üniversite profesör veya dekanları, rek
törleri kendileri karar vermeye yetkili kişiler 
de değildi. Malûmuâliniz bu mevzuu üniversi
tenin senatosuna getirirler, senatoları müza
kere eder, bir karâr verir, o karan bize ge
tirmekle mükellef olan vazifeli şahıslardı, il
gili üniversitelerin senotaoları toplanmış ve 
özel yüksek okulların kendi bünyelerine alın
malarını karar altına almışlar ve bu kararı da 
komisyonumuza getirdiler. Elimizde her hangi 
bir tazyifk unsuru olmadığına göre ve özerk 
birer müessese de olduklarınla göre bunları il
lâki lalacaksmız diye bir formül de düşünmiek 
akla gelmez. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 

«Gteçjiioilk» niteliğine gelince; (fadır defa ka
nunun mucip sebeplen! tesbiıt edilirse niçin «ge
çici» olacağı açıkça gözülkmıektedir. Kaldı ki, 
kanunun 21 ve 22 nci maddeleri tetkik edi
lirse bu «geçicilik» niteliği kanunun tümü üze
rinde açıkça gözükmektedir, iktisadi ve Tica
ri İlimler Akademisine bağlıyacağız, bıağfladık. 
Bu akademiler bünyesine talebeyi nasıl laflacak? 
Birtaz önce Sayın Oğuz'un ifade ettiği gibi, 
bir merkezi sistem var; bu merkezi \silstein© gö
re muayyen üniversiteliler talebe laJlacalk. Onla
rın almadıkları talebeSleri puvan demecesine gö
re müracaat ©ttirecek. Üniversitelerde yeni 
bir şekil bulunmadığı takdirde, bu üniversite
lere gimemiyen iadede göre bünyesinıe talebe 
alacak ve bu kanunla antik özel yüksek olkul 
statüsünden, kanunundan çıkıp kendi kanun 
tasarısına bağlı olacak. Bunu ne kadar zaman
da labsorbe edebiüıecek? Ancak bu aldığı mev
cut talebeleri mezun edinceye kadar, veyahut 
açık tabiriyle taHebeleir fakülteleri terk edin
ceye kadar. Binaenaleyh bir intikal devresi 
olduğunu kabul ettiğimize göre, mevcut tale
beler mezun oMu[kban sonra kendi tstatüHlesrilne 
göre talebe aıîmıaya devam edecekler. Ancıak 
talebe almaya devam edecekler, lamıa eski 
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kapasitesine göre talebe almıyacak. Çünkü 
bu kanunla akademilere yeni kapasiteler 
yaratılmaktadıır. Bir kısmı satmaSiınaoak, 
belki bir kısmı Hükümetin yardımiy-
1© kinalknacak, devredilecek. Ayrıoa şimdi
ye kadar almış oOldülkları tahsisata ilâveden büt
çeden yardım yapılacak ve bu suretle bir imkân 
yaratılacalktiır. Bu Ümkânı ieski imkânına ilâve 
bir imkân kabul 'ettiğimize göre, bu imkânı ab-
isorfbe edinceye kadar, bu statü iie kendilerine 
yetki veriildiği İçin, devam edecek, ondan son
ra lalkademüıer kendi bünyelerine 'intikal ede
cekler. 

Sayın Ülker'in ifade etmek istediği doğru
dur. Anayasa Mahkemejsinrn vermiş olduğu 
karara göre bu tasarıyı «geçicilik» nitelliğinde 
getirmek zorundayız. Üniversiteler jkabul et
mediğine göre, akademiler de, tasarının mu
cip seibebi tetkik edildiği zaman görüleceği üze
re, üniversite olmak amacını güttüklerine gö
re, üniversite oldukları takdirde bu «geçici
lik» hüviyeti de ortadan Ikendiliğinden kalkmış 
olacaktır. 

Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesi dik
kat nazara alındığı zaman «geçicilik» niteliği 
kendi bünyesinde saklı. Uzun ıseneler bir ta
rafta akademi olacakı bir tarafta da özel okul 
niteliğinde bu kanunla yerilmiş tedrisat devam 
edecek... Bu mümkün değiıl. Muayyen bir in
tikal devreisinde akademiler bunu kendi bünye
lerine uyduracaktır. Bu devreye ikadar elbet
te geçicilik niteliği muhafaza edilmiş olacak-
tın*. Bunun içindir ki, Bütçıe ve Plân Komis
yonunda «geçicilik» niteliğine önem vterilUmiş ve 
maalesef matbaa hatajsı olarak gelen «geçici
lik» niteliğindeki tâbir atlanılmış olduğu için 
gelmemiş; fa|kalt başlangıçta arz ettiğim şekilde 
ilgili makamlara ve arkadaşlarımıza duyurup 
muştur. Bu bakımdan biz Bütçe ve Plân Ko
misyonunda «geçicilik» niteliğini muhafaza et
tik. 

Bu balkımdan arkadaşlarımızın, bilhassa Ül
ker arkadaşımın Butça ve Plân Komisyonuna 
tarizde bulunmasını yerinde bulmadım, Öyüte 
tahmin ediyorum M, Bütçe ve Plân Komisyo
nundaki (arkadaşlarımız, şu Mecliste en çok ça
lışan, hemen hemen haftanın birkaç gününde 
devamta. surette toplanan ve büyük emek sarf 

eden arkadaşlarımızdır. Arkadaşlarımız bu ka
dar emek sarf etmelerine rağmen onlara da ta
rizde bulunmak yerinde olmasa gerektir. 

Durumu iarz eder saygılar sunarım muhte
rem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun, 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
A. P. felsefesinin yalnız özel teşebbüse iti

bar ettiği iddia edilemez. Bizim felsefemiz kar
ma ekonomi içerisinde memleketimizin kalkın
masını icabettirir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — iş yok karma 
eKononıide. 

SALİH AYGUN (Devamla) — Evet, size gö
re iş yok, fakat bize göre iş var. 

BAŞKAN — Sayın Ülker lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Biz o kanaat
teyiz. Eğitim ve öğretimin özel teşebbüs sa
hasında faaliyet gösterebileceği yerler bulun
duğu inancı içindeyim. Ancak, Devlet eliyle 
yürütülmiyeceği kanısında da değilim. 

Biz burada bir hususa bilhassa işaret etmek 
istiyoruz. O da kapasite meselesidir. Kapasite 
konusu bizim görüşümüze göre ve Hükümetin 
görüşüne göre; Devlet Plânlama Dairesince han
gi sahada ne kadar öğrenci kapasitesi yaratı
lacağı tesbit edilmektedir. Bunun dışında da 
bizim bir iddiamız yok. Bu durum karşısında 
kapasitesi taşkın olanlar da, yüzde hesabı art
mış olanlar da bu sahada eğitim ve öğretime 
devamı da arzu etmiyoruz. Bilhassa bunu belirt
mek istiyorum; ama Plânlamanın öngördüğü 
noksan kapasite bulunan sahalarda eğitimin, 
öğretimin devamına ihtiyaç var. Biz bu anla
yış içindeyiz. 

Diğer taraftan bu kanunla ne üniversite
lerde, ne de akademilerde yeni bir kapasite ya
ratmaya imkân yok. üniversitelerde ve akade
milerde öğrenci sayısını ilgili kurullar tesbit 
ve tâyin ettiğine göre, bu kapasiteyi ne Hükü
metin, ne de Maarif Vekâletinin artırmasına 
imkân ve ihtimal olmadığına göre, bu kanun
la 23 ncü maddenin ışığı altında yeni kapasi
te yaratacağımız iddiasına da itibar ve iltifat 
edilemez. 

Burada bizim için önemli olan noktalar var. 
Kanunun 1 nci maddesinde gayet açık olarak; 
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«Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devamlarını sağlamak amaciyle geçici nitelik
te resmî yüksek okullar açılır.» denilmektedir. 
Nitekim Bütçe Plân Komisyonu sözcüsü de bu 
okulların geçici olduğunu burada tescil etmiş 
bulunduğuna göre, bu okullar geçicidir. Bu 
okullara - bu okullara dediğim özel okullara 
değil, akademilerin bünyesinde resmî kuru
luş olan resmî yüksek okullardır. - talebe almak 
imkân ve ihtimali de mevcut değildir. 

23 ncü maddenin gerekçesinde açık olarak: 
«Öğretim kadrolarının temini maksadiyle..» şek
linde bir ifade konmuş ve burada bir ifade çe
lişikliği meydana getirilmiştir; bu ifade ile ka
pasiteyi devama da imkân mevcut değildir, bi
zim görüşümüze göre. 

Arkadaşlarım eğitimde fırsat eşitliği üze
rinde durdular. Bu okullara gelişigüzel talebe 
de almmıyacak, 21 nci maddede talebenin na
sıl alınacağı, yönetmeliklerin nasıl yapılacağı 
ve bu işin nasıl tanzim edileceği de bellidir. O 
halde talebe alışı da ayrı bir usule tabi. Bu ba
lamdan şu veya bu şekilde parası olan oku
yacak, parası olmıyan okumıyacak diye bir şey 
de mevzuubahis değildir. Çünkü açılan resmî 
okullarda ücret mevzuubahis değil. Ancak özel 
okullar kendi statüleri içinde devam edecek
leri için, bu özel okullar tasfiye edilinceye ka
dar özel okullara devam eden kişilerden par 
alınacak. E, bu şartlar altında yeni açılacak 
resmî kuruluşlar da Plânlamanın öngördüğü 
miktarda talebe alacağına göre, bunun devamın
da ne mahzur var anlamıyoruz. Bilhassa geçi
cilik niteliği üzerinde durulmamak lâzı gelir 
kanısındayız. 

Şimdi meseleyi bu şekilde aldıktan sonra, 
arkadaşlarımız Anayasanın 50 nci ve 120 nci 
maddelerine değindikleri gibi, maalesef 21 nci 
ve 40 nci maddeleri üzerinde katiyen durmaz
lar.. Mutlak surette akademilerin bünyelinde 
resmî okul açılamıyacağı hususundaki Sayın 
Kesit Ülker'in, Bütçe ve Plân Komisyoıa söz
cüsünün söylediği sözlere de biz şahsan katıl
mıyoruz. Gayet açık; Türkiye'de birtakım yük
sek okullar var. O halde bunların hukukan du
rumları nedir, bunları nasıl izah ederler arka
daşlarım büa anlamıyorum. Nasıl izah edecek
siniz?.. Teknik Yüksek Öğretmen Okulu var, ne 
yapacaksınız?.. Yüksek Öğretmen Okulu var; 

fizik ayrı tahsil eder, kimya ayn tahsil eder, 
matematik ayn tahsil eder.. Nasıl izah edecek
siniz?. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Kanunda ye
ri var, kanunda yerleri belli. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — İşte o halde, 
burada da kanunda yerleri belli bunların. Bu 
açılacak resmî yüksek okulların bu kanunda 
yerleri tesbit edilmiş oluyor. Bu kanunda yer
leri tesbit edildiğine göre; Anayasanın ne 120 
nci maddesine ve ne de diğer maddelerine göre 
muhalif bir durum hâsıl olmaz, Anayasa Mah
kemesinin kararlariyle de çelişik bir duruma 
girmez kanaatindeyiz. Bu da kanunla tesbit edi
liyor.. Buna ne cevap vereceksiniz? O zaman 
bunlar tamamen cevapsız kalır kanaatindeyiz. 

Burada önemli bir noktaya işaret etmeden 
geçeıniyeceğim. Sayın Bakan şunu bilmelidir
ler ki; bu müesseseler devamlılık arz etmez, 
geçici niteliği devam ederse hiçbir surette efkâ
rı umumiyenin baskısından kurtulamryacaktır, 
- Bu kurtulmama şeklini de eğitim ve öğretim
de rasgele herkesin, zengin veya fakirin öğre
time ve eğitime devamı şeklinde almıyoruz; 
muayyen talimatın öngördüğü şekilde bir im
tihandan geçmek suretiyle herkesin bu eği
timi devamı şeklinde alıyoruz. - vebalin
den kurtulamıyacaktır. Şu hale göre, bu 
geçicilik niteliği mutlak surette bir hal şekli
ne bağlanmalı, geçicilik niteliği üzerinde du
rulmalı, bu maddeden bu geçicilik hükmü mut
lak surette çıkarılmalıdır, istikbale ait pürüz
ler, istikbale ait endişeler bu şekilde ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Bizim görüşümüz budur. Zaten bu kanunun 
tümüne muhalif oluşumun sebebi; Bütçe - Plân 
Komisyonunda kabul edilmiş olmalıdır ki, 23 
ncü madde ile zımnen dâhi olsa geçicilik hük
münün kaldırılması, devamlılığın kabulü gerek
tiği hususunda Sayın Bakan da buna itibar et
miş olmalı ve Komisyon da ayrıca 23 ncü mad
deyi bu şekilde tedvin etmiş bulunmaktadır. 
Ama buna kanaat getirilmemeli, geçicilik mut
lak ortadan kaldırılmalı, resmî yüksek okul 
olarak akademilerin bünyesinde insangücü he-
sabedilerek, Plânlamanın öngördüğü nisbetler-
de bu resmî okullara - Tabiî icabedenlere - tale
be alınmaya mutlak devam edilmelidir. 
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Yüksek Meclisin, geçicilik hususunda ve 1 
nci madde üzerinde vermiş olduğumuz takri
re iltifat ederek buna bu yönde bir veçhe ver
mesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına ikinci de
fa buyurun Sayın Üstündağ. 

0. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Temel ilkelerde arkadaşlarımızdan ayrıldı
ğımızı tahmin etmiyorum. Ortada bir problem 
var. Bu tasarı bu probleme hal yolu, bulan, bi
raz önce verdiğim misalde olduğu 'gibi, Sayın 
Oğuz da buna gayet güzel işaret ettiler; özel 
yüksek okullardaki öğrencilerin açıkta kalma
sı durumuna çare bulan bir tasarıdır bugün
kü haliyle. Bunun ötesinde yüksek öğretimimi
ze imkân veren veyahut da yüksek öğretimimiz* 
deki problemleri çözen bir reform tasarısı de
ğildir. Açıkta kalan ve mevcudu 50 bin kişiyi 
bulan özel yüksek okul öğrencilerinin sorunu
na cevap teşkil etmek üzere imkân hazırlıyan 
bir kanun tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bâzı şeyleri biribirinden ayırtetmek gereki
yor. Memleketimizde büyük bir öğrenci kapa
sitesi vardır. Bu sorun hepimizin sorunudur. 
Bunda birleşiyoruz, bunda ayrıldığımız taraf 
yoktur. 102 bin öğrenci imtihana girmiş; bu 
çocukları bugüne kadar gerekli mesleke yö
neltme tedbirlerini almamışız çeşitli kademe
lerdeki okullarda. Liselerin lise fonksiyonu var; 
ben seni üniversite için hazırlarım, sen üniver
sitenin malzemesisin diyor, mezun ettiği za
man. Liseyi bitiren öğrenci haklı olarak; ben 
üniversitenin malzemesiyim diyor, diplomasiyle 
üniversitenin kapısına yaslanıyor, üniversite im
tihan açıyor, ̂ 102 bin mevcuda karşı - çok hak
lıyız,, - bugün alsa alsa, yani bütün imkânları
nı kullanarak alsa alsa ne alır? 20 bin, 30 bin 
öğrenci alır.. Zorlıyalım 30 bin alır. Geride ka
lan 70 bin öğrenci yine açıkta.. Burada bir 
yerde yanılman bir durum var. Lise diyor ki 
sen üniversitelisin.. Üniversite imtihan açıyor, 
70 bin öğrenciye diyor ki, hayır ben seni almam.. 
Ortada 70 bin öğrenci var; birisi itiyor üniver
siteye git diye, üniversite itiyor sen al diyor. 
Böyle bir manzara var.. Demek ki bizim sistemi
mizde bir arıza var. Bütün imkânlarımızı îrai-

lansak 102 bin çocuk alamıyacağımızı Sayın 
eski Millî Eğitim Bakanımız Prof. Oğuz bilir
ler. imkanlarımız yok, hoca imkânlarımızı bili
yorsunuz. Özel okullarda yetiştirilen öğranci 
sistemindeki gibi öğrenci yetiştirmemizi isti-
3'orüanız, bugün müesseseler buna karşıdır, 
bir çok kurumlar bunların diplomalarını tanı
mamak durumuna girmişlerdir. Hoca ehliyeti 
olmıyan kişileri, sırf kâr gayesiyle, hocasın di
ye getir okula, bu çocukları bâzan % 93 ora
nında başarılı göster.. Yüce Senatonun araş
tırması var arkadaşlar; birinci, ikinci, üçüncü 
i'imflarda bir bakıyorsunuz başarı oranı özel 
yüksek okullarda % 90 ı aşıyor, tam mezun ola
cağı zaman başarı % 12 ye, % 15 e, % 20 ye 
düşüyor. Neden? Biraz daha beklesin de bi
raz daha para alayım diye.. Bu, ticarethane
nin tabiatında vardır. Bir ticarethanenin ga
yesi kârdır; kâri yitirdiği an ticarethane kapa
nır, iflâs eder. Dünyanın hiçbir yerinde okulu 
ticarethane yapmamışlardır, ama Türkiye'de biz 
okulu ticarethane yaptık, işte bu sorunun ça
resini hazırlıyan ve buraya getiren bir kanun 
tasarısı ile karşı karşıyayız. 

C. H. P. Grupu olarak, üniversitelere hücum 
eden büyük bir kapasite için çareyi gönülden 
istiyoruz; Hükümetin en geniş imkânlariyle, 
bu isteklere mutlaka cevap vermesini gönül
den istiyoruz. Lise bunları çıkarmış, üniversi
telisin demiş göndermiş.. Çocukların hiçbir ka
bahati yok, katiyen kabahati yok. Kabahat, 
senelerdir eğitim reformunu yapmıyan bizler
dedir; kabahat, senelerdir özel yüksek okul 
sorununun bu yöne gittiğini açık açık burada 
bağıranlarımız olduğu halde, bu sorunu biran 
evvel ele alıp, 15 bin iken, 14 bin iken, 10 bin 
iken tedbir almıyan bizlerdedir. 

Meseleyi bugün dönüp dolaştırıp, «Bu mem-
lektte okumak istiyen çocuklar var, buna 
şükretmemiz lâzım, bu çocuklar okutulmalı, 
başka memleketlerin üniversite sıraları boş du
ruyor, ama üniversitelere talebe bulamıyor» di
ye formüle edersek, o zaman eğitim meselesi
ne değişik açıdan bakmamız gerekir değerli 
arkadaşlarım. 

Başka memleketlerde daha ortaokulun 
üçünden liltd'banen meısdekıe yöneltme çalışmaları 
yapılır. Liıse mezunu seviyesindeki bir çocuk, 
öğretmen okulu seviyesindeki bir çocuk hayatı-
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nı nasıl kazanacağımı daha o gün bilir ve ba
zen bir üniversite mezunundan daha güzel pa
ra kazanacağını bildiği için üniversite tahsiline 
gitmekten ziyade o tarafa doğru akar. Çocu
ğun kabiliyeti, yüklsejk tahsil yapma kabiliyeti 
ve değerinde değilse, o istikamette kendi işini 
bulur ve kendi yerine varır. O doğrudur, ama 
Türkiye'de bükün 100 bin kapasiteye okul buüa-
oağım diye, bugündü imkânlar içerisine, bu
günkü öğnetim kadrosu içerisine bunu sıkıştır
maya kalkarsak o zaman değerli arkadaşlarım 
kalite ne olacaktır? 

Sayın arkadaşlarım belittiler, Türkiye'deki 
başarısızlık durumu ve Türkiye ̂ deki okul terk 
etme durumu oldukça yüksektir' ve gittikçe 
yükselmektedir. Bunun nedenlerini birlikte 
araştırmak mecburiyetindeyiz. Bu memleket
te kapasite açmak için bunlara çare bulmak zo
rundayız. Biraz evel de işaret ettiğim gibi, 
üniversitede döne döne 15 senesini geçirmekte 
olanları boşaltır/sak yeni girecek olan gençlere 
sıra boşalır. Eğer 100 bin kişiye imfkân hazır
layalım diye bunlara öğretim kadrosunu hazır-
lamamışsak, öğretim ayraçlarını, bina imkânla
rını hazırlamamışsak, sırf bunları okutalım na
zariyesi ile okullara gelişi güzel doldurmaya 
kailkaırsıalk, asıl fecaat o zaman doğar. O za
man sınıflarda 50 kişi yerine 100 bin kişi mey
dana gelir; öğretim kadrocu yokluğundan do
layı yetiştiremediğimıiz kalitesiz insanlar işba
şına gelir. Düşünün 'arkadaşlarım, doktor ya
pacağımız çocukların gerekli lâboratuvarı gör
meden doktor olduklarını, mühendis yapaca
ğımız çocukların gerekli öğretimi, gerekli im
kânları görmeden yetiştiğini, avukatının, öğ
retmeninin böyle yetiştiğini düşünün ve bu 
milletin beyin kademesini, üst kademesini teş-
tkil edecek insanların iyi bir kaliteden geçme
den geldiklerini düşünelim ve o memleketin ge
leceğinin ne olacağını bu noktadan düşünmeye 
çalışalım. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl çürük malzeme
den yapılmış bir binanın sağlam olması muci
ze isterse, insanları iyi yetişmemiş, özellikle 
yüksek öğretim kademesinden geçerejk memle
ketin üst kademelerinde o toplumun kaderine 
si koyacak insanları iyi yetişmemiş bir mem
leketin geleceğinden, o memleketin kalkınma
sından şüphe edebilirsiniz. Esasen bu kalkın

ma ve gelişme bir mucize ister. Bütün bunları 
düşünmek zorundayız. 

Hükümet teklifi ne diyor? Bütçe ve Mân 
Komisyonunun teklifi ne diyor? Biz özel yük
sek okullardaki öğğrencileri resmî okullara ge
çici olarak alacağız, devam ettireceğiz, bun
lardan gelecek sene, bu sene boşalacak kadro
lara talebe alünıyacağız demiyor. Ben böyle 
bir şey anlaınıyorum. Sayın meslektaşım Pro
fesör Oğuz ısrarla üzerinde durdular, «Niye 
»almak istemiyorlar» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, meselle şu: Eğer geçi
ciliği kalldırır da devamlı olaraik bu meşaleyi or
taya koyarsak şu. çıkar: Bugünkü özel yüksek 
ökulliarm mevcutları nedir Şudur. Kapasitele
ri nediir?. Budur. O kapasitelere göre biz 
Hükümeti kanunla bu okullara bağlamış oluruz. 
Eczacılık okulluna kaç kişi giriyordu? Bin ki
şi giriyordu, bin kişi alacaksın diyoruz; ecza
cıya ister ihtiyacın olsun, ister olmasın alacak
sın diyoruz. Dişçilik o|kuluna 500 kişi giriyor
du, 500 kişi (alacaksın diyoruz. Çünkü öyle ge
liyor... Ve bunları paralı olarak ailacaksın di
yeceğiz. Bâzı arkadaşlarımın çok güzel formü
le ettikleri gibi, özel yüksek okullar yerine 
resmî yüksek okullar çıkacak ve iaynı patro
naj devam edecek. Bir tarafta imtihan kaza
narak memldketin üniversitelerinde karşılıksız 
okuyan bir öğrenci zümresi, bir tarafta bu im
tihanı kazamamıyianlar. Bunlardan paralam. 
olanlar veya para bulma imkânları olanlar bu
raya gelecek ve burada öğrenci olmaya devam 
edecekler. Böyle bir devamlılık isıtiyor-uz de
mektir. Ama arkadaşlarımızla şurada yüzde 
yüz birleşiyoruz: Bu memlejketin Plânlaması
nın gösterdiği hedefler istikametinde, Hükü
met, gerekli kapasiteyi en geniş şekilde yük
sek okul sisteminden getirmeye mutlaka çalış
malıdır. Bunda zannederim hiçbirimizin ayrı
lığı olmasına imkân yoktur. 

HİLÎMI BtÇER (Sinop) — Yapmasa... 

O. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
«yapmasa» kelümıesini koyduğunuz zaman, ya
ni, bunu Hükümet yapmıaisa dediğiniz zaman, 
bunun geniş münakaşaları doğar. Hükümet 
bu memleketin Hükümetidir. Bunlar, bu mem
leketin Plânlamasının başında, Plânlamanın 
verdiği hedeflere göre bu memleketi idare eltmıe 
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durumundadırlar. İktisadi ve ticari ilimler 
'akademileri ve yüksek okullar bilimsel vıe idari 
özerkliğe sabiibolmakla birlikte, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlıdırlar. Millî Eğitim Bakan
lık bunlara kapasiteyi direkt yapma durunran-
dlaldır. «Yapmasa» diye bir şey mevzuübahis de
ğildir, ama büyük bir engeli hallediyoruz, bun
da birleşmeımıiz lâzım... 

Değerli arkadaşlarım, o engel nedir? O en
gel, içinde bulunduğumuz durumda 50 bin tale
beyi, bu sıkıntı içerisinde, çocuk (suya düşmüş, 
(elbisemizle atlayıp kurtarıyoruz. Bunları, bu 
şekilde paralı olara]k, imkânllarımız olmadığı 
için, eski öğretim üyelerinden faydalanarak, 
yeterli obalar da olmlasalıar da bir zaruretin so
nucu olarak bunları bu sekilide geçirme duru
mundayız. Ancak Hükümet, yeni gelen kapa
siteleri, 23 ncü maddede belirtildiği gM, di
ğer sistemler içimde, genel eğitim reformu için
de feüşündüğü sistem ne ise, genel eğitim re
formunu paralı ma yapacak, genel öğretim re
formunda yüksek öğrenimi parasız mı yapacak, 
o sistem ne ise, o sisteme göre öğrencileri al
maya devam edecektir. Bu öğrencilerden açı
lan kısma öğrencileri almaya devam edecektir 
ve böylece memlekette ikil bir durumu önle
miş olacaktır. Bir tarafta paralı bir alım, bir 
tarafta parasız bir alımı önlemiş olacak, böyle
ce, ne ıderıseik diyelim, sanki varlıklıların ço
cuklarına yöneltilmiş Devlet eliyle bıir yüksek 
okul tipini geçici bir tedbirle kaldırmış olaca
ğız ve bu hataya devam etmemiş olacağız. Asıl 
mesela burada toplanıyor. Boşalan 'kapasite
ye hoca vlar, okul var, imkânlar var, ftıra var, 
her şey var ama*, şunu nasıl talebedeniz, niaısıl 
deriz ki Hükümet bunu yapmaz?.. Bütün bu 
imkânlar varsa, tabiî ki açıkta kalan çocuk
lar zaten sokakta, mutlaka bu talebin karşı
sında, bu memleketin unsuru olan, bu memleke
tin Millî Eğitim Bakanı rolünü oynayan, ro
lünü allan arkadaşımız bu ihtiyaç karşısında he
pimizden fazla bunu duyma durumunda kala
caktır; hepimizden fazla bu tazyiki omuzların
da hissetme durumunda kalacaktır; belki bizim 
arzu eittiğimMn ötesinde, bu 102 binlik ihtiyaca 
cevap vermek için ailimı daha yüksek tutecak-
ıtır, ama bir kanunla, sanki kendi unsurlarımı
za güvenmeden, Sayın Oğuz'un burada afade 
ettiği bir şey var; Plânlamanın öne sürdüğü 

hedefler istikametinde kapasitelere mutlaka ce
vap verilmelidir. Bunu gönülden isterim, 

Biliyorum, teknik sahada büyük insan gü
cü açığımıa vardır. Bunlar açıktır, beiBi. Or
ta öğrenim kısmında ihtiyacımız orta seviyede
ki teknik eleman açığımız yüjksek öğretimden 
daha büyüktür, ama kendileri çok iyi bilirler 
Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinden mezun 
olup iş veremediğiniz binlerce öğrenci de var. 
.Ama bu fakültedeki profesörlere iş bulunsun 
diye yine kapasite buraya doldurulur?... Bunu 
da billiyoruz, ayrı bir ünite olan sosyal bilim
lere doldurulur... O halde, Plânlamanın hedef
lerini gösterdiği istikamette, bırakalım bu ka
ilim tasarısı böyle geçici olarak geçsin, Hü
kümet bir bütün iGeımsinde bunu halletsin. 
O H. P. Grimpımun görüşü genellikle burada 
toplanıyor değerli iarkadaşîarım. 

Bir memlekette ikili sistemlerden kaçınmak 
lâzım. P&r'aih parasız yüksek öğretimden kaçı
nılmadı. Bütün arzumuz şu- Mutlaka genel eği
tim nsformu içerisinde bu bir ahenk içerisine 
bağlanmalıdır ve bir bütün içerisinde, bir ahenk 
içerisinde yüksek öğretim rayına oturtulmalı
dır. 

Sayın Oğuz'un da gayet yerinde işaret et
tiği gibi, yakınen tıakibediyorum, takibettik, 
MM Eğitim Şûrasında çok yerinde çalışmalar 
yapmışlardır, yüksek öğretimdeki problemleri
mizin asıl nedeni orta öğretimdeki problemle-
rdn yüzeye çikmasidır. O halde bir orta öğre
tini reformu, genel bir eğitim reformu zorunlu 
hale gelmiştir. Bütün bu problemleri bildiği
min hailde; bütün bu problemlerin çözüm yolu
nun alicine bugünkü 100 binlik kapasiteyi kar
şımıza, imkânsızlıklar karşısında karşımıza dike
bildiğimiz hailde, illâ bu çocukları buraya ka-
nuBİa aHacaksınız diye Plânlamayı, Hükümeti, 
İktisadi ve Ticari İlimler akademilerimi ve 
yüksek okulları zorlamamız, onları kalite yö
nünden verimsizliğe götürür ve belki de bu 
okulları], bu başarısızlıkları ile memleket önün
de, diğer müesseseler önünde çok kötü bir du-
•Tatmıa düşürmüş oluruz. 

Değerli iarkadaşîarım, sözlerimi şöyle bağla
mak istiyorum: 

Bu lüttan. tasarısını incelerken, belli bir 
probleme çare bulma durumundayız; bu metm-
leketlte açıkta kalan öğrenci kapasiteline yer 
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'bulmak durumundayız. Bunların tedbirleri, 
bunların çareleri ayrı ayrı mıesekderdir değerli 
arjkadaşlaırım. Temenni ederim ki, Sayın Hü
kümet yakında buraya eğitim reformunu getir
sin. Sayın Hükümet yakında buraya üıiıiver-
fûite reformunu getirsin ve ibu bütün içerisinde, 
hu ihtiyaçTları enine boyuna tartışalım. Memle
ketlin Hânlıamıasının işaret ettiği ıteknıik kısım-
daiki açıklıkların gerek orta öğreltim seviyecm-
do, gerek üniversiter seviyede neüıerde olduğu
nu, hunları m&û halledeceğimizi 'burada uzun 
uzun tıarifcaşaüm, bunun tedhıirllerini bulalım ve 
onu getirelim, ama amacı kaybetmiyalim. 

Bütün hasıs'.̂ ıiyetim buradadır. Bu tasarı
nın geddiği amaç nedir, hdzim istediklerilmiz 
nedir? Bu (aradaki farkı iyi görerek, tasarının 
birincâ maddeeinin bu şekilde geçmesinde bü
yük yarıaır vardır. Kanun tasarının bütün es-
priM bu düzeye, hunun üzerine kurulmuştur. 
Bu espıilyi <bir defa bozarsak, Hükümettin hu ta
sarıyı geni1 alması gerekir ve yeniden hü'&ün 
msüddelerül hu espriye göre ayarlamak gerekir. 
Bu takdirde gelecekteki eğitim reformu düze
yini de bozmuş oluruz, memlekette ijkıilii bir 
öğretime gideriz; paralı yüksek öğretim, para-
tsız yüksek öğretim gltoi arızadan kendi elimiz
le getirmiş oluruz. Kapasiteye cevap verme 
meselelerini eğitim reformunda, üniversite re
formunda düşünelıim. Arkadaşlarımızla temel
de ayriildığımızı zannetmiyorum. 

C. H. P. Grupu olarak, bugün üniversite 
kapılarına müracaat «itmiş büyük kapasiteye ce
vap verilmıelsi ihtiyacını en çok duyanlardanız. 
Bunl'ar-a cevap veırüllimıelii, çünkü 'bunlara ina
nanlardanız. Bu ço'cuklıarın kabahatli yoktur. 
Bu- çocuklar orlta öğretimden, mz üniversite 
adamısınız diye yetiştirilip gelmişlerdir. Bıanıa, 
«Nasıl diretiyorsunuz?» diyen arkadaşlarım 
var, ama zamanında tedbirler alınsaydı, zama
nında okullar kapatılnııasaydı, zamanında "bun
lar için meslek© yöneiltdci, teknik okullara yö-
nelticd tedbiîder alınsaydı hu kapzfcitie bugün 
'bursla bu dev hıalî fLe görünmezdi. O hatamdan 
kahahati hugünkü Hüjkümete ve (bugünkü du
ruma veya hugünkü parlömanıterlere yükün
mek de biir bakıma haksızlık olur. Bu, ta ileri
den hori hirükegalen pr'oblıeml̂ Tiin görüntüsü-
dlir. Eğer üniversite reformuna, leğiıtim refor
munu bir hütüınlü|k içerisinde süratle haİLiet-

mezsek, yarın gelecek hükümetiLer* yarınki 
parlıömanterler daha 'büyük, daha ağır yükle
rin altında ezilme durumunda ka.Hacakü)ardır. 
Bugün 100 hinlik kapasite, 200 bin, 300 hin ola
rak karşılarına çıkabilir. Bunu zamanında 
halledemediğimizden doılıayı bugün hu du
numla kaırşı (karşıyayız. Bu problemi», bir ele 
eğitimin 'bütünlüğünü, eğitimin ahengini, düze
nini bozmaya hakkımız yoktur. 

Bu maddeyi bu şekilde kabul edelim. 
Teşekkür ederim, saygılar sunarım arkadaş

larım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde grup-

ıliar ve kişisel olmak üzere altı sayın üye görüş
müştür. Yeterlik önergesi vardır. 

MEHMET YARDIMCI (î&ianhul) — Aflley-
hinde (söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim: 

Başkanlığa 

GörüşüIm&Nte oîan yüksek okullar kanunu
nun birinci maddesi vuzuha kavuştuğundan 
görüşmelerin sona erdirilmesi arz olunur. 

Beyti Arda 
KırMareİs 

BAŞKAN — (Buyurun ISayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI ((tstantoul) — Sayın 

Başkan, çok muhterem arkadaşlarım:; 
Kanaatimce, (birinci maddenin muhteviyatı 

arzu edilecek şekilde münakaşa edilmemiştir. 
Söz istiyen daha (birçok kıymeitli arkadaşlarımız 
da mevcudolduğuna ığöre, yine hu takrire il
tifat etmemek ieaheder. 

ıSonra, daha (başka neticeler var. Bütçe ve 
Plân (Komisyonu adına (burada arkadaşımız ko
nuşurken, 'şahsi kanaatime Igcre çelişkiye düştü, 
(bunun da lortadan kalkması lâızun. Biraz evvel 
kürsüde konunun münakaşasını yapan ISayın 
üstündağ arkadaşımın - değerini (bilirim -
üzerinde durduğu noktanın da daha çok vuzu
ha erişmesi dcaheder. 

Kanatimce, (birinci madde (bu kanunun ana-
prensibini lortaya çıkarması lâzımjgelen madde
dir. 

Bir taraftan (geçicilik meselesi var, hir taraf
tan kapasite meselesi münakaşa edilmektedir. 
Sayın Başkanın biraz evvel ilan ettiği söz sıra
sına giöre, yazılmış (bulunan arkadaşlarımın ay
rıca iyi (fikirler getireceğinin kanaatini de ta-
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sımaktayım. IBu sebeple, 'Sözümü fazla uzatmak 
İstemiyorum ve usul (bakımından da foir açık 
kapı (bulmuş gibi kendi fikrimi ileriye sürme 
(bakımından da Ibir taktiğin İçerisine de girmek 
istemiyorum, yalnız şunu arz etmek istiyorum 
ki; müsaade buyurunuz arkadaşlarımız Ibu konu
yu, birbirimizi ikna eder şekle kadar getire
lim. Bütün mesele (bu. 'Oylamada olsun, verile
cek olan takrirde (olsun, müzakere şeklinde ol
sun, edilbane ve edebiâne tarzında ölsün, onü-
sade edin, birbirimizi ikna edebilecek pozisyo
na kadar bu maddeyi getirelim. Çünkü, bu mad
de ^geçtikten sonra, diğer maddeler zaten bir
birine uygun şekildedir. 

ISize şunu da arz etmek isterim muh
terem arkadaşlarım; kifayeti müzakere tak
ririni kalbul etmeyiniz, ıçünkü biz şimdiye kadar 
Millî Eğitim (Komisyonunda (hiç Ibir kanunun 
üzerinde (bu kadar geniş ve uzun durmadık. 
On gün çalıştık diyebilirim, (hattâ fasıla verme
mek suretiyle dahi (çalıştığımız vâki oldu. Söz
leri kesmiyelim, bırakalım arkadaşlarımız ko
nuşsunlar. (Bakınız, açık söyliyeyim, şimdi Sa
yın öktem Söz istemiştir, Millî (Eğitim Komisyo
numuzda geniş Igeniş izahlarda (bulunmuştur, 
Bütçe Plân Komisyonunda geniş izahlar
da (bulunmuştur, burada da konuşma im
kânı bulsun. Yani, Ihülâsa olarak, sizi fazla yor-
mıyayım, kifayeti kalbul buyurmayınız ki, bir
birimizi mantık Silsilesi içerisinde ikna etmeye 
gayret edelim. 

Takdir Yüksek Meclisindir. (Saygılarımı arz 
ederim. (A. SP. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ISöz sırası ISayın Turhan özgüner'dedir. Bu
yurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (*çel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Şüphesiz birçok kanunun birinci maddesi 
önem Itaşır. iÇünkü, maddelerden ilk sıralarda 
olanlar, özellike birinci maddeler bir tarif ya
par ve bu balamdan maddelerin ilkinde müna
kaşa uzunca »sürer. Ancak, bu tasarının birinci 
maddesi bunlardan da farklı olarak, bir geçici
lik Veya süreklilik münakaşasını da içine al
dığı için, bu münakaşa uzunca sürdü ve bir ye
terlik önergesine iltifat edilmemesi bu bakımdan 
yerinde oldu ve ben de yeterlik önergesine ka-

tılmıyanlardan biri olduğumu bu bakımdan bu 
nedenle belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, bu maddenin birinci derecede 
önem taşıması gereken (hususları arasında, şüp
hesiz çokça sayacağımız (hususlar var ise de, ge
çici olup olmaması ağırlık merkezini teşkil eden 
bir noktadır. 

Şimdi, buna (geçmeden evvel §u hususu be
lirtmek isterim: Bir sayın üye, «Bu kanun ta
sarısının (getirilişi bir Izorlama ile oldu» de
diler. Eğer tam ifade edemedi isem kendisin
den Özür dilerim, meali bu idi. Ben arkadaşı
mızın horlama kelimesini kullanmaktaki kas-
dının ne olduğunu eleştirmeden demek istiyo
rum ki, bir zorlama Var ise, bu; sosyal ada
lete saygının zorlamasıdır. (Bir (zorlama var ise, 
bu, fırsat eşitliğini (benimsemiş güçlerin Yüce 
Mecliste de sesini duyurmuş olmasından iba
rettir. 'Sosyal adalet ve imkân eşitliği bu mem
lekette ianlaşılır olmuştur ki, Yüce Meclise 
kanun tasarısı Ibu hava içinde, bu espri içinde 
gelmiştir. 

Arkadaşlarım, böylesine bir zorlama ile, 
böylesine bir espri ile gelmiş olan ıbir kanun 
tasarısı bu. Yüce Mecliste münakaşanın zaten 
ağırlığımı teşkil eden, geçici mi olsun, süreli 
mi ölsün diye Ibu sözcükler üzerinde uzunca du
rulmasının sebebi de budur. 

Arkadaşlarım, bir Anayasa maddesinin mü
nakaşası da uzunca sürdüğü için kısa değinip 
geçeceğim. Hakikaten, okuma mikanı bakımın
dan yüksek tahsile kadar gelmiş ve lise tahsi
lini çok zor imkânlar içinde ancak tamamlıya-
bilmiş binlerce genç insanın, ihele ki, günümüz
de imtihana (girmiş 102 bin genç insanın bir 
merkezî sistemden sonra alınabilecek miktarı -
ağırlığa bakınız, alınacak miktara bakınız - ha
kikaten ıçok küçük rakam teşkil etmektedir. 

'Şimdi, bunların üniversitede merkezi sistem 
imtihanı neticesinde Süzülerek alınacak ımik-
tan bu kadar az olunca, eğer şu kanunu biz ge
çirmezsek, Şüphesiz ticari kasıtlarla kurulmuş 
olduğunu her haliyle bildiğimiz özel okullar 
kapılarım (bunlara ardına kadar açacak. Hangi
lerine? ıAncak bunlar içinden parası olanlara. 
Şimdi biz, merkezi Sitemden muvaffak olama
mış, basan gösterememiş bir yığın genci nazari 
itibara alalım. Bunlar, fırsat Ve imkân eşitliği 
içinde değildir; (bunların içinden ancak parası 
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olanlar okuma olanağını hulduğu için okumaya 
devam edecektir. 

Arkadaşlarım, bunu neden Söylüyoruz? Bu 
zaten (bellidir de neden söyleriz? Eğer biz bu
rada 'bu «geçici» sözcüğünü kullanmazsak, siz 
ne kadar başka türlü tarif ederseniz ediniz, 
bu «geçici» sözcüğü Iburada olmadıktan sonra 
aynı minval üzere, İnatta daha açıklıkla sadece 
patron değişmişçesine - eskiden patron Ahmet 
veya Mehmet iken (bu kere Devlettir - özel 
okullar kayıtlariyle ve lözel okullar gene para 
vermek suretiyle okuyacak insanları bağrına 
basmak suretiyle devam edecek, gidecektir. 
Ama, Ibu lözel okulların niteliği, Hükümet tek
lifinde ve nihayet son olarak da Bütçe Plân 
Komisyonunda olduğu ıgilbi '«geçici» olarak bu
radan (geçer ise şüphesiz durum değişecektir. 
(Millî Eğitim Komisyonunda, ne maksatla ge
tirildiğinin müdafaasını yapan arkadaşlarımın 
bütün izahlarına rağmen, dikkatle dinledim 
fakat eleştirecek kadar anlamadığımı söyliye» 
yim arkadaşlarım; «1971 - 1972 yılında da yine 
aynı suret ile öğrenci kontenjanları dışında, 
açtıkları yüksek okullara öğrenci almaya de
vam edebilirler» kaydının getirilmesini haki
katen yadırigamamak mümkün değil. O halde 
ne olacak? 1971 - 1972 yılında da özel yüksek 
okulların, adını siz, Devlet lözel yüksek okulu 
da koysanız ve ışu akademiler kapsamı ilcine de 
soksanız 1971 -1972 de altı sene süreli bir yük
sek okula aldığını düşününüz, hele üç, dört se
ne de sınıfta kalacak talebeleri düşününüz, on 
sene müddet ile daha hu lözel yüksek okul istis
marına imkân hazırlamış olacaksınız demektir. 

Arkadaşlarım, merkezi sistemde kazanama
mış öğrencilerden bir kısmı, (Gene özel olsun, 
resmî okul olsun, adını ne koyarsanız koyu
nuz) imkânları nisbetinde devam edecektir, -
diğer kısmı parasız olduğu için devam edemi-
yecektir. özel yüksek okulların kaldırılması 
gerektiği hususunda kamuoyunda çokça artık 
su yüzüne çıkmış münakaşaları şurada bir kere 
daha tekrar etmiyelim. - Ancak, âdeta zevahiri 
kurtanrcasma, yani, «Anayasa Mahkemesi 625 
sayılı Kanunun bununla ilgili maddelerini boz
du, iptal etti, bu zorunluk ile biz özel yüksek 
okullar meselesini hallediyoruz» havası içinde 
ve âdeta zevahiri kurtanrcasma; ama tabanda 
yatan esas soruna parmak hasmaksızın veya 
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basar görünüp de hakikati elinin tersi ile iter-
cesine özel yüksek okullar sorununu kapata
mazsınız arkadaşlarım. 

özel yüksek okullar meselesi, ya tabanda 
yatan meselesi dle tümden halledilecektir, yahut 
edilmiyecektir. özel yüksek* okullar meselesini 
halledebilmek için, hunların niteliğine «geçici» 
demek suretiyle, muvakkat Ibir zaman için hu 
okulların hâzılan pazarlıkla satınalınır, bâzı
ları istimlâk edilir, bâzıları uzun vâde ile 
kiralanır ama, ne olursa olsun, bugün tesbit 
edeceğimiz şu tarihten itibaren özel yüksek okul
lar aynı surette talebe almıya devam ede
mezler. Edemez ise, şüphesiz geçicilik vasfını 
yazmaktan kaçınmayınız, «geçici» ibaresini 
maddeden 'çıkarmaya yönelmeyiniz. Aynı şeyi 
söyliyen arkadaşlarım, «cümlenin maksudu bir; 
ama rivayet muhtelif. Neden rivayet muh
telif olsun? Açıkça bunun geçici oldu
ğunu sizler de söylersiniz, biz de söy
leriz. 10 halde bırakınız İbunu maddede söyle
sin. «Madde İbunu söylemese dahi, geçicidir» 
diyen arkadaşlarım, neden hu kadar ısrar ile 
«geçici niteliktedir» deyimini kaldırmak istersi
niz? IBunu neden açıklamadınız? «Açık, bu ya
zılsa da 'geçici niteliktedir, yazılmasa da geçici 
niteliktedir» diyen arkadaşlarımadır sözlerim. O 
halde yazılmasındaki sakıncayı nasıl izah ede
bilirsiniz? 

Bunun (Milâtlara meydan (bırakmaması için 
kanun yapanlar kadar kanunu tatbik edenleri 
de düşünmek gerekiyor ise, «geçici niteliktedir» 
gibi kesin ve açıklık veren hu deyimden kaçın-
mıyahm. 'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ISayın Hilmi işgüzar, buyurun 
efendim. 

mum 4ŞWÜ2AR (ISinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
özel Yüksek Okullar kanun tasarısının birinci 
maddesi üzerinde hen de görüşlerimi ve düşün
celerimi arz etmek İstiyorum. 

Hepimizin de bildiği üzere, (bu özel yüksek 
okullar sorunu (bizim memleketimizde yenidir. 
Yine hilindiği giibi 'Anayasa Mahkemesi tara
fından özel yüksek okullar ile ilgili Kanunun 
1 oi ve 13 ncü maddeleri, 18 nci madesdnin 2, 3, 
4 ncü fıkraları ve 48 nci maddesinin yüksek 
öğrenim veren (özel okullara ilişkin hükmü de 
iptal edilmiş idi. Hükümet, hugün özel yüksek 
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okullarda okuyan, 'sayıları '50 bini aşkın öğren
cinin müktesep haklarını (himaye etmek ve fon
lara (Anayasa Mahkemesinin ileri sürdüğü (hu
kuk (görüşü içimde (bir kıymet vermek, diploma
larına eşitlik getirmek maksadını güden bir ta
sarı îıazırlanmıştır. 

Bu (bakımdan; biz, buradaki birinci madde
yi 'Bütçe IPlân (Komisyonunun igetirmiş 'olduğu 
şekilde yerinde görüyoruz. 

Her ne kadar bâzı arkadaşlarımız, Komis
yondaki çalışmalar sırasında, (Millî Eğitim Ko
misyonumun bir ühtı'sas komisyonu olduğunu 
iddia etmek Suretiyle »o Komisyon tarafından 
tedvin edilen maddenin alınmasını ileri sürmüş 
iseler de, biz komisyonlardaki çalışmaları ve 
komisyonlarda ıçalışan arkadaşlarımızı gayet 
iyi biliriz ve tanınız, Ihüsmüniyetle çalıştıkların
dan da eminiz; ancak, bir ıgerçeğin burada mü
nakaşası yapılırken her şeyden evvel hu
kuk açısı içinde kalmak mecburiyeti içinde 
olduğumuzu da unutmamak gerekir. 

'Anayasa (Mahkememizin iptaline konu olan 
özel yüksek ©kullarım durumu her memleket
te başka başkadır. (Bizim memleketimizdeki 
özel 'okullarla, arkadaşlarımızın belirtmiş olduk
ları Amerika, Japonya, (Fransa, italya gibi mem
leketlerdeki (özel yüksek okullar mukayese edi
lemez, işartlar başkadır. Türkiye'de 35 milyon 
kişinin 25 milyonun üstünde bir kısmı köylü
dür, bunların yüzde '60 ı da okuma - yazma 
olanağından yoksundur. 

Muhterem arkadaşlarımız plândan bahsetti
ler. Birinci ve 'ikinci Beş Yıllık Plândan bahset
mek suretiyle, «Yüksek Eğitim Bakanlığının 
sorumluluğunu taşımış bir arkadaşımız. Bu ra
kamı biz ileri memleketler için yerinde görü
yoruz, ama şunu hatırlatalım ki, ibizim memleke
timizde, kendi ifadeleriyle 190 bini bulan ve 
fouıgün plânın gösterdiği 290 bin kişilik kapasi
tenin 100 bin altında olan (1150 bin kişinin çoğu
nun işsiz güçsüz bulunduklarını da itirafa mec
buruz. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden me
zun olup da, Şarkım neresinde olursa olsun Öğ
retmen olabilmek için sıra fbekliyen arkadaşları 
unutmamak lâzımdır. Yani, bununla demek is
tiyoruz ki, liseden ıgelen 100 bin, 200 bin kişiyi 
zamanında yüksek okul ihtiyacına 'göre ayarla
mak mecburiyetindeyiz. Bunların açılmasını 
icabettiren sebeplerin ortadan kaldırılması lâ
zımdır. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân Mecliste 
müzakere edilirken, biz her şeyden evvel, bu
lgun doğmuş bulunan mahzurların igüriün birin
de geleceğini beyan etmiş 've o zaman, ilkokul
dan sonra ilkokula dayalı orta faşım sanat okul
larına, ortaokula dayalı teknik okullara kay
mak mecburiyetinde olduğumuza işaretle, «Bu 
yöna gidelim; kazalara, hattâ köylere kadar 
varan liseleri açma sevdasından vazgeçelim» 
demiştik, işte, liseleri ilçelere kadar götürürse
niz, köylere kadar götürürseniz, sanat okulla
rını, teknik okulları ikinci plânda tutup bir 
kenara atarsanız, elbette üniversiteye /girmek 
istiyenler bugün 100 bin ise, yarın 200 bin ola
caktır. Hangi Hükümet olursa olsun, bunu hâl-
ledemiyecek'tir. 

Bir sayın profesör arkadaşımızın, kendileri
nin Bakanlığı zamanında fakülte ve yüksek 
okul mezunu birçok gencin ellerinde dövizler
le «fakülteyi bitirdik, iş istiyoruz» dediklerini 
biz unutmadık. 

Meselemiz, mücerret olarak, ideal olarak 
bütün insanların yüksek okul mezunu yapmak 
meselesi değildir; memleketin ıgerÇeklerine uy-
ıgun eğitim politikasını tanzim ederken, Türki
ye'nin, yüksek öğrenim görmüş ne kadar yöne
ticiye ihtiyacı olduğunu tesbit etmek mecburi
yetindeyiz. Nitekim, birkaç ay önce kabul edi
len Devlet Personel Kanununun esbabı mucibe-
sinde, yönetici meselesinden bahsedilmek sure
tiyle ihtiyaçlara göre fakültelere talebe alına
cağı öngörülmüştü, ama bug'ün şimdi bu madde 
görüşülürken, biz, tamamen velilerin durumu
nu, liseyi bitirmiş talebelerin 'durumunu düşün
mek suretiyle bunları yerleştirmek için daima 
açık kapı aramak zorunluğunu duyuyoruz ki, 
bu yanlış bir yoldur. 

Bu'gün şu bir (gerçektir ki, özel okullarda 
50 - 70 bin öğrenci okumaktadır. Anayasa Mah
kemesi, özel Yüksek Okullar Kanununu iptal 
ettiği için, o talebelere imkân tanımak, onların 
haklarını ortadan kaldırmamak, mezun olanla
rının diplomalarına kıymet vermek, bundan 
sonra meaun olacaklara Devlet diploması vere
bilmek için bu kanun tasarısını getirdik. Bu 
kanun tasarısı, benim kanaatime göre geçicidir. 
Bunu geçici kabul etmeyip devamlı kabul et
mek ve liselerin sayısını daha 'da artırmak sure
tiyle, «Yüksek okul mezunu kapasitesi 250 -
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300 bin kişidir, buna erişelim» şeklindeki bir 
düşünceye sahibolmak, bu memleketin durumu
nu daha da kötüye götürür. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Anayasa Mahkemesi tatbikî yönden hukuk 
devletini tarif ederken şöyle diyor : «insan 
haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyu
cu âdil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam 
ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faa
liyetinde de hukuka ve Anayasaya uygun bir 
devlettir.» 

İşte, devletin en büyük hususiyeti ve ilkesi, 
insan haklarına saygı göstermek ve müessesele
rin hukuk düzeni içerisinde yürümesini sağla
yıcı tedbirlerin alınmasını temin etmektir, özel 
yüksek okullar hukuk düzenine uymadığı için 
bu müesseselerin Anayasa ilkelerine uygun bir 
şekilde hukuk açısından ve Devletin verebildiği 
imkânlar ölçüsü içinde yeniden ele alınması ön
görülmüştür. Anayasa Mahkemesi bu kararı ile 
hiçbir zaman özel okulları tamamen ortadan 
kaldırın, bu özel yüksek okulların karşısında
yız, demiyor. Ancak, cemiyet, özel okullar aça
bilecek ekonomik güce kavuşuncaya kadar ve 
Devletin elinde ekonomik imkânlar daha çok 
olduğu için, özel sektör, o imkânlara kavuşun
caya kadar Devlet bunu yürütecektir... 

Özel yüksek okulların açılan dallarına ba
karsanız bir tıp fakültesini göremezsiniz. Çün
kü, tıp fakültesi altı yıldır, lâboratuvar ister ve 
birinci sınıftan sonra beş sene tamamen teknik 
bir çalışmayı lâboratuvar çalışmasını icabetti-
rir. Özel yüksek okul sahipleri bunu niçin aç
mazlar?.. Çünkü, az çok eğitim gayeleri olma
sına rağmen, en az onun kadar kâr gayesi güt
tükleri bir gerçektir, bunu kimse inkâr ede 
mez, ama Devlet kâr gayesi güdemez. 

İBu bakımdan, bu maddedeki «geçicilik» hük
münü, ileride takibe dilecek millî eğitim politi
kasını yürütecek hükümetlere yardımcı olmak 
bakımından mutlaka kabul etmek zorundayız. 
Bugün burada konuşan arkadaşlarımız, yarın ik
tidara geldikleri zaman bu şekilde konuşmıya-
caklardır; çünkü, biz bunları sık sık gördük 
muhterem arkadaşlarım. Bunu samimî olarak 
söylüyorum arkadaşlar, zira (burada konuşul
muştur, «Herkes yüksek okulu mu bitirecek, 
her yüksek okula Devlet para mı verecek, me-
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sun olanlara iş mi verecek?» denmiştir birkaç ay 
önce. 

Biz, yönetici kadrosunu tâyin ve tesbit et
mek zorundayız. Bunun için de diyeceğiz ki 
«Türkiye'ye her sene 50 bin veya 30 bin üni
versite öğrencisi lâzımdır.» Onun dışındakiler 
bir problem olarak ele alınacaktır ve esas prob
lem odur. Yani, lise ile ilkokul arasındaki me
selemiz problemdir, yoksa özel okullar meselesi 
bir problem değildir ve halledilmiştir bugün. 

Muhterem arkadaşlarım, yine burada kapasi
teden bahseden arkadaşlarıma bilhassa arz et
mek isterim.. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, bir dakikanız 
var. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyorum, 
Sayın Başkan. 

Bizim memleketimizde sanayi teşekkülleri 
yoktur. Sanayi olmadığı için bütün insanlar 
okumak ve Devlet kapısına koşmak istemekte
dir. O bakımdan biz sanayi iş dallarını açmca-
ya kadar her şeyden evvel bu yüksek okullara 
daha çok önem vermek suretiyle merkezî siste
mi değiştirmek zorundayız. Eskiden Millî Eği
tim Bakanlığı görevini görmüş olan sayın arka
daşımız bunun mahzurlarını buyurdular. Biz 
bunu dahi halledememişiz; hevesten, arzudan, 
eğitimde fırsat eşitliğinden yıllardan bahşet-
mişizdir, fakat bunların hiçbirine kıymet ver
memişizdir. Doktor olmak için, mühendis olmak 
için yıllarca dört gözle bekliyen insanları ta
mamen istekleri dışında okumaya mecbur bı
rakmışız ve daha test meselesini halledememi
siz, ondan sonra burada 250 bir. 300 bin kapa
siteden bahsetmişiz. Biz, bunu kabul edemiyo
rum muhterem arkadaşlarım. 

Sonra, halk efkârının oy baskısı yönünden 
ele alınırsa mesele, o zaman haklıdır, ama yıl
lardan beri lise mezunlarının üniversiteye gire
bilmek için bağırdıklarını görmüşüzdür, Meclis 
binasının etrafına gelmişlerdir, «İstediğimiz ye
re giremiyoruz» demişlerdir, teknik okullar ka
patılırken boykotlara gitmişlerdir, açlık boyko
tu yapmışlardır ve Birinci Beş Yıllık Plânda 
teknik okullara yer verildiği halde ve onların 
sayıları tesbit edildiği halde İkinci Beş Yıllık 
Plânda, plândan bahsedenler bunu kapamıştır 
arkadaşlar. Şantiyeden, sanayiden, kalkınma
dan bahsedilen Türkiye'de her şeyden evvel sa-
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nat okullarına ihtiyaç vardır, teknik okullara 
ve meslek okullarına ihtiyaç vardır. Liselerin 
sayıları tahdidedilmelidir, elit talebe yetiştiril
melidir ve yüksek seviyede, kaliteli, bilgili, tec
rübeli, vatandaşa ve vatana hizmette iyi yöne
tici yetiştirebilmek için de mutlaka bu yola gi
dilmelidir. 

Madde serindedir muhterem arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demirer, buyu
run. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; çok değişik fikir
ler öne sürüldü. Aşağı - yukarı her dinlediğimiz 
arkadaş mutlaka kendi savunduğu konuda haklı 
gibi göründü. 

Evvelâ, bu okulların kâr müessesesi olarak 
devam edeceği konusu üzerinde duruldu. 

Özel okul olarak bunların bir nisbet dâhi
linde kâr müessesesi olduğu kabul edilebilir ve 
bunu inkâr etmek mümkün değildir, ama resmî 
bir hüviyet kazandıktan sonra, burada okuya
cak öğrencilerin paraları Devlete yatırılacağına 
göre, bu müesseselerin artık kâr müessesesi ol
dukları iddia edilmemelidir. 

«Parası olanlar ancak yüksek tahsile devam 
edebilecektir» deniyor. Ben bu kanaatte deği
lim. Bugün 102 248 öğrenci imtihana girmiştir 
ve bunlar kendi kabiliyetleri nisbetinde bir pu-
van alacaklardır. Yarın üniversiteler, fakülte
ler, akademiler, yüksek okullar kendi alacağı 
öğrencilerin tavan ve taban puvanlarını tesbit 
edeceklerdir. Bu akademilere bağlı ve resmî 
hüviyet kazanan okulların yöneticisi sayılan 
akademi başkanları, kendilerine bağlı bir mü
hendislik ve mimarlık yüksek okuluna, «Ben 
350 - 400 puvan arasında puvan tutturan öğ
rencileri alıyorum» diyen bir taban ve tavan 
tesbit ettikten sonra, bu taban ve tavan içeri
sinde para yatıran çocuklar bu müesseselere 
kabul edildiği takdirde, «Parası olan okuyacak
tır, olmıyan okuyamıyacaktır, tabandaki çok 
düşük puvan alan çocuk okuma imkânı bula
caktır» şeklindeki bir iddia da varit değildir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yüksek pu-
vanlmm parası yoksa... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Buyurun, Sayın Demirer. 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, öğrencilerin tamamının üniver
site ve yüksek okullara alınamıyacağmı biz de 
kabul ediyoruz, mümkün değildir, ama ben ka
nunun tümü üzerinde söylediğim sözleri bura
da tekrar etmek mecburiyetindeyim. 

Üniversite, fakülte ve yüksek okullar ne ka
dar öğrenci alacaklarını açıklamadıklarına gö* 
re, Millî Eğitim Bakanlığı bunu yapmadığına 
göre, bundan anlaşılıyor ki, 14 - 15 bin öğren
ci alınacaktır. Muhterem arkadaşlarım, geride
ki 85 - 90 bin öğrenci açıkta kalacaktır. 

Şimdi, ben bâzı konulara temas edeceğim. 
Bu çocukları, bizim, Almanya'ya işçi olarak 

göndermemiz mümkün müdür? Değil. Bizim bu 
çocukları bir ustanın yanma çırak olarak ver* 
memiz mümkün müdür? Değil. Bugün balık is
tifi Devlet dairelerine memur olarak yerleştir
memiz mümkün müdür? Değil. Bu çocukların 
babalarının tarlalarında veya işyerlerinde çalış
maları hepsi için mümkün olmadığına göre, bu
gün biz bu 85 - 90 bin kişilik insan gücünü na
sıl değerlendireceğiz? Bu çocukların sokağa 
dökülmelerine nasıl mâni olacağız? Yarın bu 
çocuklar her hangi bir üniversiteye veya yük
sek okula giremezler de, «Biz okumak istiyo
ruz, bize yer gösterin» derlerse ne cevap vere
ceğiz?. Bu takdirde hatıra birşey geliyor; hep 
beraber Meclis olarak yeniden bir karar ala
lım, bunların gösteri ve yürüyüşlerine, huzur
suzluklarına mâni olmak için Türkiye'de Sıkı
yönetimi daimî kılalım. Bu da mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunda bir geçi
ci nitelik var, hepimiz bu geçici nitelik üzerin
de duruyoruz, bir kısmımız diyoruz ki, bu ol
duğu yerde kalmalıdır. Kalsın. Bir kısmımız da 
diyoruz ki, bu kalksın... Ben, kalksın demiyo
rum; şu metindeki geçici nitelik kalsın. Millî 
Eğitim Komisyonunun görüşünü kabul edelim 
dedik, reddedildi. Yüce Meclisin bu konudaki 
kararma saygımız var, Plân Komisyonunun 
Meclise getirmiş olduğu 1 nci maddedeki geçi
ci nitelik kalsın. 

Sayın Bakan mütaaddit defalar beyan bu
yurdular ; «Akademilere bağlı, resmî nitelik ka
zanan bu okulların birinci sınıflarına talebe 
alacağız.» dediler. G-üzel.. Madem ki, talebe ala
caklar, bunu böylece beyan buyurdular, biz de 
itimadediyoruz. O balde bendeniz şimdi bir 

— 398 — 



M. Meclisi B : 129 12 . 7 . 1971 O : 1 

önerge verdim; birinci cümlenin sonuna bir ka
yıt koyalım. Birinci cümlenin sonunu okuyo
rum: «... bağlı olarak bu kanun hükümlerine 
göre geçici nitelikteki resmî yüksek okullar 
açılır, 1971 - 1972 ders yılında bu okulların bi
rinci sınıflarına da öğrenci alınır.» 

Arkadaşlar, bizim başkaca değişik bir dü
şüncemiz yok. Biz istiyoruz ki, bu okulların, 
yani resmî hüviyet kazanan bu okulların bi
rinci sınıflarına yeniden 15 - 20 bin çocuk daha 
alınsın. Bu durum karşısında huzur, bir nisbet 
dahilinde gelir, huzursuzluk da bir nisbet da
hilinde azalır. Ama, Sayın Bakanlık Türkiye'de 
dişçilik okulu için, eczacılık okulu için, gazete
cilik okulu için öğrenciye ihtiyaç yok diyecek-
miş, buna mukabil mimarlık ve mühendislik 
okullarına varmış, iktisadi ve ticari ilimler için 
ihtiyaç olduğunu kabul edermiş; bu halde 
15 - 20 bin kişiyi tutar, bu okullara alır ve bu 
şekilde 15 - 20 bin çocuğumuz daha okumak 
imkânına kavuşur. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Paralı mı 
parasız mı? 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — «Paralı 
mı parasız mı?» konusu üzerinde fazla durma
mamız icabediyor. Şu bakımdan durmamamız 
icabediyor: Sayın Bakan, Millî Eğitim Komis
yonunda, Plân Komisyonunda mütaaddit defa
lar yaptığı açıklamalarda; bu kanunun getirdi
ği para alma meselesinin, hemen bu kanunu ta-
kibeden günlerde Yüce Mecelislere intikal ede
cek olan üniversite reformlarına bir başlangıç 
olduğunu, yani üniversite ve yüksek okulların 
parah olmasının bir başlangıcı olduğunu beyan 
buyurdular. Onun için, bunun parasız olarak 
öne sürülmesi, kabul edilmesi Sayın Bakanın 
bu düşüncelerine de ters düşmesi bakımından, 
bu okullara, yine okulların tâyin edecekleri ta
ban ve tavan puvanlarına göre parah öğrenci 
alınmasında fayda vardır. 

Bendenizin önergesine Yüce Meclisin itibar 
etmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurunuz 

efendim. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada konuşan muhterem arkadaşlarımız, 

esasta aykırı fikirler ileri sürmemektedirler. 
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Dikkat ettim, gönülden izhar ettikleri arzu, lise 
ve dengi okullardan mezun olan ve üniversite-. 
lere giremiyen, fakat başka imkânlarını zorla
mak sureciyle özel yüksek okullara devam eden 
öğrencilerimizin, bu miktardaki kapasitenin 
açıkta kalmaması için bütün imkânlar araştı
rılmalı, Hükümet imkânlar yaratmalı, bu ço
cukları okutmalı şeklindedir. Bu nokta üzerin
de garip fikirler ilen sürülmemiştir, yalnız ifa
de tarzlarında değişik bâzı hususlar var ki, ha
kikaten üzerinde durmaya değer. 

Esasında Hükümetin getirdiği tasan, Saym 
Bakanın ifade ettiği gibi, geçici bir tasarıdır, 
özel yüksek okulları tasfiye mahiyetindedir. 
Sayın Bakan da, «Biz, özel yüksek okulları aka
demilere bağladıktan sonra boşalan kapasite
nin yerine yeni öğrenci almıyacağız» şeklinde 
açıklamalarına başlamışlardır. Fikirler geliş
tikçe, mütalâalar öne sürüldükçe Sayın Bakan 
bu görüşünün yanlış olduğunu fark etmiş ola
caklar ki, bilhassa Plân Komisyonundaki müza
kereler esnasında ve spesifik olarak tevcih edi
len sorular karşısında, akademilere bağlanan 
özel yüksek okullarda boşalan kapasitenin ye
rine öğrenci alacağını, fakat resmî statüye gö
re alacağını açıkça ifade etmişlerdir. Ertesi 
gün, Saym Bakanın Plân Komisyonunda dile 
getirdikleri hususlar, yine Sayın Bakan tara
fından Türkiye radyolarında ifade edilmiştir. 
Yani Sayın Bakan, «özel yüksek okulları aka
demilere bağladıktan sonra bu sene biz, parah 
olarak öğrenci almaya devam edeceğiz» demiş
lerdir. O beyanlarla buradaki geçicilik bağdaş
mamaktadır. 

Arkadaşlarımız ne istiyorlar? Bu sene üni
versitelere müracaat edenlerin yekûnu 102 bin 
olarak tesbit edilmiştir. Bunların pek çoğu 
açıkta kalacaktır, büyük bir eğitim ve sosyal 
problem meydana gelecektir.; bunu şimdiden 
önliyelim» diyorlar. Bunun kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

Bunun önlenmesinin çaresi nedir? Bunu ön
lemenin çaresi, özel yüksek okulları akademile
re veya üniversitelere bağladıktan sonra, bu 
paralı sistemi devam ettirmektir, bunun yolu 
budur. 

Nitekim, gerekçede bu hususlar gayet açık 
bir şekilde ifade edilmiştir. Ya bu gerekçeye 
itimat etmemek lâzım veyahut gerekçe böyle 
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olduğuna göre, metni buna göre tedvin etmek 
gerekir. Gerekçenin 2 nci maddesinin son fık
rasında şöyle denilmektedir: «Yüksek öğretim 
reformunda özel yüksek okullar meselesi çözü
lürken, ilgili akademilerin yeni bir tür üni
versite haline getirilmesi öngörülmüştür.» 

Yani, ben bunları geçici değil, bunların bün
yesine aldım, buna göre yeni bir sistem kuru
yorum ve bunlarla Türk eğitim sistemine yeni 
bir üniversite getireceğim diye gerekçe ilân 
ediyor. Bu, geçicilikle bağdaşmaz. 

: Yine gerekçenin 4 ncü maddesinde aynen 
şöyle denilmektedir: «Bu kanunla mevcut özel 
yüksek okullar öğrencileri üniversite ve aka
demiler gibi ilmî özerklik niteliği taşıyan Dev
let kurumlarınca açılacak resmî yüksek okul
lara intikal edecek, belli bir yönetim rejimi 
içerisinde mezuniyetleri temin edilmiş olacak
tır.» 

Burada da geçiciliği öngörüyor. Yani, ben 
bunları belli bir yönetmelik sistemi içinde me
zun edeceğim, meseleyi kapatacağım ve yeni
den öğrenci almıyacağım diyor. Sayın Bakanın 
beyanlariyle gerekçe birbirini tutmuyor. 

Başka bir yeri okuyacağım: «... yüksek öğ
retimin paralı olmasını temin ve tesis edecek 
eğitim reformu kanunlarına bir başlangıç ol
mak üzere bu okullara intikal edecek olan öğ
rencilerden ücret alınması ve benzeri gibi hu
suslarda belirmektedir.» 

de buyurulmuştur. Şimdi ben Sayın Bakandan, 
bu madde oylanmadan önce bu kürsüden açık 
bir beyanda bulunmalarını istirham ediyorum. 
Millî Eğitim Komisyonunda ifade buyurdukla
rı gibi, bu bir tasfiye kanunu mudur? Tasfiye 
kanunu ise, bu sene akademilere bağlanan özel 
yüksek okullardan boşalan kapasiteye, akade
minin resmî yönetmeliklerine göre öğrenci ala
caklar mıdır, almıyacaklar mıdır, bu öğrenci
ler akademilerin kendi kontenjanları dışında 
mı olacaktır, içine mi alınacaktır? 

Şimdi, Sayın Bakanın beyanlariyle gerekçe 
arasındaki bu çelişmelerin bir vuzuha kavuşma
sına ihtiyaç vardır. Keza, öyle tahmin ediyorum 
ki, Sayın Bakan arkadaşımız, Plân Komisyo
nunda tedvin edilen 23 ncü maddeye uygun ola-. 
rak bir beyanda bulunacaklardır; yani, «insan-
gücü açıklarına göre öğrenci almaya devam 
edilecektir» şeklinde bir beyanda bulunacak
lardır. O halde bu esnada şunu soruyorum: 
Madem ki, öğrenci almaya devam edilecek, ni
çin geçicilik niteliğine lüzum hissediyorsunuz, 
ne lüzum var? Biz istiyoruz ki, siz de arzu edi
yorsunuz ki, özel yüksek okullar meselesi bir 
taraftan halledilirken üniversite reformuna 
başlangıç olarak ve bir tecrübe mahiyetinde 
paralı sistem getirilmiş olsun, akademilerin bi
rinci sınıflarına öğrenci almak suretiyle bunu 
tatbik edelim, neticelerini gerelim ve bundan 
Türk millî eğitimi istifade etsin. . 

Mütaaddit defalar buradan şikâyet konusu 
olmuştur, üniversitelerdeki giriş imtihanları 
kabiliyetlere imkân vermemektedir, öğrencileri
miz istedikleri fakültelere çok defa girememek
tedirler. Giremiyen bu öğrenciler kendi kabili
yetleri dâhilinde paralı olan, özel yüksek okuî 
mahiyetine gelmiş olan, resmîleşmiş olan bu 
akademilerdeki kısımlara müracaatla, buralara 
girmek imkânına kavuşmuş olacaklardır.. 

Yani bu bakımdan da bir fayda sağlamış ol
maktadır. 

Onun için arkadaşlarımız birinci maddenin 
bu esprisi üzerinde geniş bir şekilde durmuşlar
dır ve durmakta haklıdırlar. 

Bendeniz bir noktayı anlıyamadım: Muhte
rem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşı
mız bir taraftan, «Kapasiteye çare bulmak lâ
zımdır, biriken bu öğrencileri okutmak için ça
reler aramak lâzımdır» diyorlar, - biz de aynı 

Yani, «Ben bunları alacağım, bu paralı sis
temi getiriyorum, üniversite reformuna bunu 
da esas aldım, bundan sonra da yüksek öğre
timi paralı yapacağım» diyor. O halde, bunu 
bundan ayrı tutmak imkânı nasıl olabilir? Ayrı 
tutamayız. Madem ki, üniversite meselelerini 
halletmek de bir esas olarak alınmıştır, bü esa
sı sürdürmek mecburiyetindeyiz, işte geçicilik 
niteliği bununla bağdaşmamaktadır. Nitekim, 
mesele daha ileriye gidince, Plân Komisyonun
da 23 ncü maddeye yeni bir şekil verilmiştir. 
Orada deniyor ki: «Bu kanunla kurulan geçici 
mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye is
tihdam politikasına uygun ve insangücü ihti
yaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğren
cilerin öğrenimlerini temin maksadiyle...» 

O halde arkadaşlar, Plân Komisyonunda ge
çici nitelikte de olsa bu okullara öğrenci alın
maya devam edileceği açık ve kesin olarak ifa- | 
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fikirdeyiz; yarının^problemlerine şimdiden ça
re bulalım diyoruz - ama bir taraftan da, «Hü
kümeti zorlamıyalım, akademileri zorlamıya-
hm, buralara öğrenci almasınlar, buna lüzum 
yok» demek isterler, işte bu noktada birleşmi-
yoruz. Türkiye'nin eğitim sistemi içerisinde 
yüksek öğrenim yapmış olanların miktarına 
yüzde itibariyle bakacak olursak, bu, yüzde 6,5 
ilâ 7 arasındadır. Yani, Türkiye'de çağ nüfusu
nun ancak yüzde 6,5 ilâ 7 si yüksek öğrenim 
görmüştür. Kalkınmakta olan bir memlekette, 
süratle gelişmekte olan bir memlekette kaliteli 
insangücüne olan ihtiyaç çok fazladır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının rakamlarını tetkik etti
ğimiz zaman, bilhassa fen ve teknik alanlarda 
büyük mikyasta insanıgücü açıklariyle karşı-
karşıya olduğumuz da bir gerçek olarak ortaya 
çakmaktadır. O halde, bu insangüeü açıkları
mız süratle artmaktadır. Biz bunları kapataca
ğımız yerde, bu mesafeyi gittikçe açmaktayız. 
O halde bugünden.tedbir almamız lâzım, fen 
sahasında, teknik sahada insangücünü süratle 
yetiştirmemiz lâzım. Bunun için Plân Komisyo
nu 23 ncü maddeyi tedvin etmiştir; doğru
dur. Binaenaleyh, bu münakaşaların daha ve
rimli bir sonuca bağlanması için, kanaatimizce, 
yüksek öğretim için kapasiteyi hiçbir suretle 
azaltmadan, bilâkis her sene bir miktar artır
mak suretiyle üniversite reformunda bunu ele 
almamız ve şimdiden de akademilerde bu mev
zuu geliştirmeye çalışmamız zarureti karşısın
dayız. Biz, onun için geçiciliğin karşısındayız. 
Geçiciliği, ileriye sürülen fikirler muvacehe
sinde uygun görmüyoruz, fuzuli görüyoruz, 
«Geçicilik fikrini kaldıralım» diyoruz. 

Şayet, Hükümet ve Bütçe Plân Komisyonu 
tarafından değerli arkadaşım Demirer'in ifa
de ettiği gibi, geçicilik vasfı, özel yüksek okul
ların geçici olan problemine bir hal çaresi bul
mak için konulmuştur diye düşünülüyor ise 
ve Sayın Millî Eğitim Bakanı, 23 ncü madde 
muvacehesinde akademilerde resmî statü içeri
sinde öğrenci almaya devam edeceğiz dedikleri
ne ve bunu bu kürsüden ifade mecburiyetinde 
kalacaklarına göre, 1 nci maddeye mutlak su
rette bir fıkra eklenmesi ihtiyacıyla karşıkar-
şıya bulunuyoruz. O fıkra ne olabilir? 

Sayın arkadaşım temas etti ve çok isabetli 
olarak bir önerge vermişler, desteklemek istiyo-
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ruz, destekliyeceğiz. Bu önergelerinde, madem 
ki, öğrenci almaya devam edilecek, «1971 -1972 
ders yılından itibaren akademiler, özel yüksek 
okullar resmî nitelik kazandıktan sonra kendi 
kontenjanları dışında öğrenci almaya devam 
ederler» şeklinde bir kayıt koyalım diyorlar. 

Bu, hepimizin arzu ettiği bir şey. Bakıyo
rum, burada bunun tersini söyliyen hiçbir 
arkadaşımız çıkmadı. Yani; öğrencileri aimı-
yalım, bunlar sokağa dökülsün, çağ nüfusu
na göre yüksek öğrenim ^yapanların miktarı 
% 6,5 - 7 yi aşmasın diyen bir arkadaşımız 
çıkmadı. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, süreniz 
bitti. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanını. 

Batılı memleketlerde yüksek öğrenim gör
müş olanların miktarı, çağ nüfusuna göre 
% 30 - 35 arasındadır; bizde % 6,5 tur. Biz 
gelişen bir memleket olarak kaliteli insan 
yetiştirmek mecburiyetindeyiz; daha eğitilmiş, 
yüksek öğrenim görmüş insan yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. İşte, Devlet Personel Kanunu 
müzakere edilirken pek iyi şekilde ifade edil
di, Türkiye'de, Türk Devlet hayatında yük
sek öğrenim görmüş olanların miktarının 
ne kadar az olduğu, ortaokul, hattâ ilkokul
dan mezun olanların ne kadar çok olduğu ve 
bundan dolayı da, bundan idari bir reforma 
kolay kolay gidilemediği açıkça ifade edildi. 
Madem ki* idari reform da bu Devletin için
de bulunduğu şartlar ve zaruretlerden bir 
tanesidir, bunu yapmak ihtiyacındayız, bu re
formu yapacak olan kaliteli, yüksek eğitim, 
öğretim görmüş insangücünü daha fazla ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu da, özel yük
sek okulların akademilerde resmî nitelik ka
zandıktan sonra, geçici niteliği bir tarafa bı
rakarak öğrenci almaya devam etmeleriyle 
mümkün hale gelebilir. Binaenaleyh, ben şim
di sözümün başında temas ettiğim bir hususu 
tekrar ederek sözümü bağlıyorum; Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, Bütçe Plân Komisyonun
da ve ertesi günü Türkiye radyolarında ifade 
etikleri hususu, Millet Meclisi kürsüsünden de 
Türk kamuoyuna açıkça ifade ederek, özel 
yüksek okullar resmî nitelik kazandıktan 



M. Meclisi B : 129 
sonra, paralı alarak fakat resmî statü içeri
sinde ve akademilerin kontenjanı dışında öğ
renci almaya devam edeceklerini burada ifade 
etmelidirler. 

fljepinize saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, mü

zakeresini yaptığımız tasarının birinci mad-

12 . 7 . 1971 O : 1 
desi halen söz sırasıııı bekliyen 7 jsayın üye 
vardır. Ayrıca 10 aded değiştirge önergesi var
dır. öte yandan normal çalışma süremiz de 
dolmuştur. Bu sebeple 14 Temmuz 1971 Çar
şamba günü saat 15.00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,03 
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12 . 7 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
,2. — 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 
.seçimi. (10/14) 

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

£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLİÎR 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
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) (S. Sayısı : 201 e 1 nci 'ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 , 1971) 

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

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123'. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

X 4. — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
'öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 

resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisıyonları raporları 
(1/483) (IS. Sayısı: 376) (Dağıtma tarihi : 
3 .7 .1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

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

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

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

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

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

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

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi Eıugizln Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/3183, 2/430, 2/4J83) 
(iS. Sayısı : 393) (Dağıma tarihi : 15.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1971 ayları hesaplarına ai)t Meclis 
Hesaplan Incelemıe Komisyonu raporu (5/K6) 
(!S. Sayısı : 357) (Dağıtana tarihi : 16.'6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İsıtan/bul Üyesi 
Rilfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (& Sayısı : 3-60) ('Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

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

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

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

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

13. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtıma tarihi : 2 1 . '6 .1971) 

14. — Muğla M'illerbvekil Ahtoet Bu'ldanlı'mn, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun. 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

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

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

17. — Burdıur Milletvekili Mehmet Özbey'in,. 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmıalan hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

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

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



20. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soteyUn, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık (muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savumun» Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

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

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 . 1971) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nun 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 rapora (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNDİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü 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 : 546) (Dağıt
ma tarihi : 28.İ.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 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'm, 
çırak, kalfa ve ustalık 'kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçidi Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi .: 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş, Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş 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 taırihi : 
15 . 3 . 1971) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve İ4 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
İıisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/İ7İ) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarini : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
.Adalet, MaMye ve Plân kamisyonJıarıınıdlafli seslen 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 (arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 606 sJayîılı 
KamümUfi 123 iıcü (maddesinin 2 ve 3 aıcü fıkra
sının kaldınllması ve bir fıkra eklenmesi fflıe 



tamir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 ısayiilı iSosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plânı komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

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

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında 'kamun tasarısı 
de IsltanJbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
floyıflıar kanunu teküfi ve imar ve îsskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyie seçilerek 3ra-
arollıan 7 nuimarıalı Geçici Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (.S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

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

13. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıaslbedilenılere giyecek.ve teçhizat verilmesi 
hjalklkında kanun tasarısı ile Tmalbzon Mületv©-
fciM Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
aoıtsuibaylara verilecek ellbise vıe teçhizat hak
kımda kanun teklifi ve içişleri, MMî Savunma 
ve PÜân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma ıtarihi : 14.'5.19ı71) 

14. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekilli llhami Sancjar ve 15 arkada--
sinim, Harfe okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

15. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
Istan/bul Milletvekili İlhamı Sancar ile 15 arka

daşının, Harb Akademileri kanun teklif i ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen f5 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 Kâzını 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, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

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

18. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma ıtarihi : 1 1 . 6 .1971) 

19. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yıltlı Osmanoğlu, Nazmiyetâen doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'mn ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (8/43) . (İS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — Kastamonu iline'bağılı Daday ilçesinin 
Uyuköıren köyü hane 9, cilt 5 ve saytfa 391 nu-



mıarasmda nüfusa kayıtlı Mehmetioğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'inı ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

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

'22. - ^ Artvin aMnlin Ş&vşa't IMçe&iniin merkeze 
'bağlı Kireçli köyünün 5'2 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

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

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

25.— İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
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ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

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

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

28. — İbrahim Redep Ayışılk'un cezaimin affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 29. — Gene! miü'fus yazımı kanunu ta'sıarısı 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) 

30. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraltlı'oğlu 
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 31. — Nüfus kanunu tasarı/sı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

32. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
ı iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 

Cumhurbaşkanlığı tezîkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 129 ncu Birleşim) 
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