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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; nüfus plân
laması hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerin
de yaptığı konuşmalardan bir kısmının Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan tarafından Parlâmentoya 
yapılan bir bühtan şeklinde vasıflandırıldığmı, 
tevsik edebileceği iddialarının Parlâmentoya kar
şı bühtan değil, bir açıklama mahiyetinde oldu
ğunu belirtti. 

izmir Üyesi İzzet Biran'd; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının, Parlâmento üyelerine, söz
lü soru ve gündem dışı konuşmalardan evvel Ba
kanlıkla temas etmelerine dair yazısının maksat
la bağdaşmadığını ifade etti. 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . ll965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasansının görüşülmesi bitirildi 
ve tasarı açık oya sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosunda görüşme süresi bit
mek üzere bulunan kanunların müzakeresi için 
24 Mart 1965 Çarşamba günü saat 14 te topla
nılması kaibul edildi. 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün; Kıbrıs 
ıhâdiselermin son inkişafları, bu husustaki müza

kerelerin mahiyeti ve Hükümetin yönettiği poli
tika hakkında Cumhuriyet Senatosuna bilgi ver
mek üzere gizli oturum yapılmasına dair önerge
si ve Başbakanın bu konudaki açıklaması dinlen
dikten sonra gizli oturum yapılması kaibul edildi. 

t kinci Oturum 

(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 

1965 malî yılı bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarına yetki veren 19 . 2 . 1965 
günlü ve 544 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının kanunlaşmam, Cum
huriyet Senatosunca açık oyla kaibul edildi. 

24 Mart 1965 Çarşamba giinü saat 14 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,15 te son ve
rildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

Fikret Turhangil Ahmet Naci An 
Kâtip 
OBolu 

Sırrı Uzunhmanoğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 

1. — İller Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 neü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/646; Cum
huriyet Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) [Da

ğıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
11 . 4 . 1965) 

2. — Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Sayı
sı : 575) [Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bi
tiş tarihi :11 . 4 . 1965) 

YOKLAMA 

— 60 ncı Birleşime katılmıyah' üyeleri 
terir yoklama tutanağı 

1. — Halil Ağar (Adıyaman) 
2. — Ali Aituntaş (Tokat) 
3. — Enver Bahadırlı (Hatay) 
4. —- İsa Bingöl (Muş) 

gos- Şevket Buîadıoğlu (Trabzon) 
Mustafa Deli veli (Hatay) 
M. Emin Durul (Denizli) 
Mehmet Güler (Balıkesir) 
Mehmet İzmen (Giresun) 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. — Hüseyin Ka<lpaklıoğlu (Kayseri) 
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C. Senatosu 
11. — E. Mahmut Karakurt (Urfa) 
12. — Sahir Kurutluoğlu (Kontenjan) 
13. — Sabahattin Orhon (Giresun) 
14. — Rifat öçten (Sivas) 
15. — H. Ekrem özden (istanbul) 
16. — Necati özdeniz (Kontenjan) 
17. — Ziya Nami Şerefihanoğlu (iBitlis) 
18. — Ziya Termen (Çanakkale) 
1.9. — M. Zeki Tulımay-(Malatya) 
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20. — Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

21. — Refik Ulusoy (Manisa) 
Yukarda adları yazılı üyeler Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunun 24 Mart 1965 tarih
li 60 neı Birleşimine katılmadıkları teslbit edil
miştir. 

Katip 
. Niğde 

Kudret Bayhan 

Kâtip 
Afyon Karahi&ar 

M. Yılmaz tnceoğlu 

\>€Ki ~4„ 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Erdoğan Adalı (İstanbul) 

BAŞKAN — 60 ııcı Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın, Başkanlık Divanının teşek
kül edebilmesi için bir kâtibin eksik olduğunu ve 
muvakkat bir kâtip seçilmesi gerektiğine dair be
yanı 

BAŞKAN — Yalnız gündeme geçmeden ev
vel Senatoyu açma saatimiz olan saatte bir kâ
tibimizi temin etmek gayrimümkün olduğu ci
hetle içimizden en genç bir arkadaşı namzet 

göstermek suretiyle seçmemiz icabediyor... 
MEHMET ÜNALÜl (Adana) — Neden gay

rimümkün oluyor, onu lütfen izah edin... 
BAŞKAN — Arz ettim, bir kâtip arkadaşı

mızın bulunmadığını beyan ettim. Sayın Erdo
ğan Adalı arkadaşımızı en genç aday olması 
hasebiyle aday göstermişlerdir, bu hususu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. Buyuran Saym Adalı. 

1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Sam
sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 59 ncu Birleşim
de geçen tutanak hakkında yaptığı açıklamada 
ve daha evvelki konuşmalarındaki iddialarını is
pat etmesi gerektiğini bildiren demeci 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alpaslan. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym 
Başkan, sayın arkadaşlarını; dünkü oturumda, 
zaptı sabık hakkında söz alan Sayın Fethi Te-
vetoğlu arkadaşım, aynen «benim konuşmala-
rımdaki çok açık sözleri kendi görüş ve anla
yışına, .uygun olarak parlâmento üzerinde bir 
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0. Senatosu B : 60 
bühtan, diye huzurunuzda tavsif etmişlerdir. 
Bu kanunun görüşülmesi sırasında başlangıçta 
ve dün yaptığım konuşmada, çok açık ve sarih 
olarak ben, bu kanunun getirilişte ve geçirili
şinde ve bilhassa propagandasında birtakım ec
nebi firmaların, dökülen dolarların rol oynadı
ğını, sorumlulara ve ilgililere ve yüksek huzu
runuzda ilgili hususları açıkça Türk Milletine 
ifade ettim. Bu bühtan değil, doğrudan doğru
ya bir hakikatin burada vesikalariyle yüksek 
huzurunuzda açıklanmasından ibarettir. 

Yoksa bu şekilde konuşmaları tahrif ederek 
ve kendi anlayışına göre burada asla parlâmen
toya karşı yapılmamış bir telmih değil, açıkla
mayı bühtan, diye ifade etmek yerinde olmasa 
gerektir. Bunu tavzih için söz aldım demişler
dir. 

Aziz arkadaşlarım; 

Sayın Tevetoğlu, nüfus plânlaması hakkın
daki kanunun görüşülmesi sırasındaki aleyhte 
konuşmasında aynen Nüfus plânlaması kanunu 
tasarısının tümü üzerinde başlangıçta belirtti
ğimiz endişe ve gerçekler hiç dikkate alınma
dan kabul edilmiş bulunan iyi niyetler yanında 
kötü niyetlerin de, ki, burada daha evvel yap
tığım konuşmada bilhassa başkalarını dahi hu
zurunuzda gösterdiğim birtakım kanuna aykırı 
reklâmlar Ve dış propaganda ve müdahalenin 
de bulunduğu bu kanun ile ancak kötü niyetle
rin faydasına bir hizmet ve fırsat vereceği ka
naatindeyim» demiş, sözlerinin biraz aşağısın
da da, «kanunun ilk geldiği günden ilk şevkin
den itibaren geçirdiği safhaları ve değişiklik
leri, çok arzu ederim ki, Türk basını alsın ve 
satır satır, cümle cümle getirsin» kanun nasıl 
sevk edilmiş hele gerekçesinde nelerle, nasıl ka
bul edilmek için âdeta meclisler tazyik edilmiş 
ve propaganda mahiyetinde neler konuşulmuş» 
diye beyanda bulunmakta çekinmemiştir. Ben
deniz de Nüfus Plânlaması kanununun lehinde 
söz aldım ve konuşmalarımın bir yerinde, «Par
lâmentomuzda üzerinde uzun uzun konuşmalar 
yapılan kalkınma plânlarının tabiî icabı olarak 
Yüce Huzurunuza getirilmiş bulunan bir kanu
nun, sayın arkadaşımız Fethi Tevetoğlu'nun bu
yurdukları gibi hele hele dış etkilerden ve saire-
den mülhem veya mütoessir olarak parlâmento
larda kabul edileceği noktai nazarı her şeyden 
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evvel parlâmentoya ve Aziz Türk Milletine karşı 
bühtandan başka bir mâna ifade etmez» dedim. 

Demek ki, Sayın Tevetoğlu dış propaganda 
ve müdahalelerin mevcudiyetinden bahsetmiş, 
kamınım şevkinde ve gerekçesinde nelerin nasıl 
kabul edilmek için âdeta meclislerin tazyik edil
miş olduğundan söz etmiş, bendeniz de bunun 
meclislere bühtan olduğunu arz eylemekle ye
tinmiş bulunuyorum. Buna rağmen, sözele tav
zih maksadiyle söz alan Sayın Tevetoğlu'nun, 
daha beter bir konuşma ile dolarların döküldü
ğünden de bahsederek konuşmalarını kendi gö
rüş ve anlayışına göre tahrif ettiğimi söyliyc-
bilmesi, cidden calibi dikkattir. Ve sözün mâ
nası varsa büyük bir cesarettir. 

Bendeniz, Sayın Tevetoğlu'nun söylediği söz
leri aynen ele alarak bunun bühtan olduğunu 
ifade etmiştim. Akıl ve izanlarda da mâ kes bula
cağı üzere bundan bana atfı mümkün olan bir 
tahrifat hatırdan bile geçirilemez. Bu vesile ile 
şunu arz edeyim ki, Alpaslan bütün hayatı bo
yunca her hangi konuda olursa olsun tahrifata 
asla tenezzül etmemiş ve etmiyecek bir kimse
dir. Ve bunu herkes gibi hemşehrilik münase
betinde bulunduğu Tevetoğlu arkadaşımın da 
bilmesi lâzımdır. 

Bilinmiyen ve Tevetoğlu'nun tavzih etmesi 
icabeden hususlar da sözünü ettiği dış müda
halenin kimden ve nasıl geldiği, kanunun ka
bulü için meclislerin kim tarafından ve nasıl 
tazyik edildiği, döküldüğünü söylediği dolarla
rın nereden gelmiş bulunduğu ve meselâ Mister 
Morison dolarları olup olmadığı, bunları alarak 
hareket eden Mc. Carthy tipi insanların kimler 
olduğudur. 

Şimdi Sayın Tevetoğlu'na düşen iş, İm mev-
zudaki ithamlarını ve bildiklerini, varsa delil
leri ile birlikte, en geç bir hafta içinde C. Sav
cılığına veya yetkili mercilere tevdi etmesi ve 
bunu açıklamasıdır. Aksi takdirde bühtan sözü 
kendisine kâfi gelmiyecek müfteri durumuna 
düşecektir. 

Sayın Tevetoğlu'ndan ricamda; her kanaat 
muhterem olmakla beraber, mesnetsiz ve nişan-
gâhsız sözler söylenmemesine dikkat buyursun
lar ve tahrifat sözünün muhataplarında ifade 
edeceği mânanın ağırlığını lütfen vicdanlarını 
işleterek hissetsinler. Saygılarımı sunarım. 
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6. — GÖRÜŞt 

1. — Tescil edümiyen birleşmeler ile bunlar
dan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/219; Cumhuriyet Sena
tosu 2/147) (S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — Birinci defa görüşülmesi yapı
lacak işler kısmında bulunan, 7 nci sırada yer 
almış, «Tescil edümiyen birleşmelerden doğan 
çocuklara mütedair Kanunun» müzakerelerine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın
lar. 

Kanunun tümü üzerinde söz almış olan sayın 
üyelerin adlarını okuyorum : Sayın Mehmet Ali 
Demir, Rıfat Öztürkcine, Âmil Artus, Erdoğan 
Adalı... (Ne zaman bu arkadaşlar söz sırası al
dılar, sesleri) 

Buyurun Sayın Demir. 
(Hükümet yok, sesleri) 
(Kavakçılığa ait tasarıyı görüşelim, sesleri) 
Efendim, aldığımız karar, 29 . 3 .1965 tari- I 

hinde biteceklere aittir. Kavakçılık mevzuunda 
zatıfılinizin de takriri vardır. Beşinci sıradadır. 
Arz ederiz. Tasarının müddeti Nisanın 14 ünde 
bitmektedir. 

Hükümet olmadığı cihetle, İçişleri Bakanlı
ğını da temsilen kimse yok... (Çağırtalım, ses
leri) Efendim, hayhay çağırtalım, fakat diğer 
meselenin görüşülmesine geçeceğiz. Yine alman 
karar gereğince bir defaya mahsus görüşülecek 
işlere geçiyoruz. 

2. — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Sos
yal. İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/596; Cumhuriyet Senatosu 
1/443) (S. Sayısı: 574) 

BAŞKAN — Komisyon burada, Sağlık Ba
kanlığını temsilen kimse yok. Bu da kalıyor. 

3. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

LEN İŞLER 

1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 
565) (1) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu neredeler 
efendim? Bizde bir vesika vardır. Kodamanoğ-
hrnun temsilciliğine) dair. İkinci vesikayı bek
liyorum özel Okullar Umum Müdürünün Ba
kan tarafından yetkili olup olmadığını inceli-
yeceğk. Komisyon lûtien yerini alsın. 

Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmın-
dr, bulunan, özel Öğretim kurumlan kanun ta
sarısının müzakerelerim başlıyoruz. 

Kanunun tümü üezrindo söz alanların sıra
larını ar:; edeceğim. 

CAVIT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Usul 
hakkınd-j sö:; istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ei endim. 
CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) - Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım, çok kısa konuş
mak kaydiylo huzurunuza geldim. Rahatsız 
edeceğim, affınızı rica ederim. 

Bildiğiniz veçhile bu kanunlar günle mu
kayyetti!'. Görüşülmediği takdirde Meclisten 
geldiği gibi kabul edilerek çıkacaktır. Bu ka
dar ehemmiyet taşımış olmasına rağmen maa
lesef teessür ve teessüfle kaydetmeye mecbu
rum ki, alâkalı Bakanlığın vazifeli ve mesul ar
kadaşları Cumhuriyet Senatosunun hakikaten 
feragat ve fedakârlık ifade eden mesaîsini hiçe 
sayarak buraya gelmemek gibi büyük bir ihmal 
içine düşmüşlerdir. Bu ciheti burada kaydediyor 
ve badema bu türlü lâkaydilere hiçbir şart 
içinde müsamaha ve müsaade edilmemesini Di-
yandan büyük saygıyla arz ve istirham ediyo
rum, hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz'ün beyanı ye
rindedir. Başkanlık Divanı gereğini yapacaktır. 
Şu anda dahi gereği için teşebbüse geçilmiştir. 

Sayın Batur, kanunun tümü üzerinde. 
efendim şahıslan adına söz alan sayın üyele
rin isimlerini okutuyorum. Zerin Tüzün, Meh
met özgünea, M. Ali Damir, Âmil Artus, Ce
lâl Ertuğ. Grupları adına Sayın Batur. Başka 

(1) 565 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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söz istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Sayın Ege, 
buyurun usul hakkında. 

İSKENDER CENAP B(4E (Aydın) - -
Kiendim, bendenizin mâruzâtım usul hakkında 
olacaktır. Sayın Başkan muhterem arkadaşlar, 
birçok müzakerelerde bu söz alma meselesi 
âdeta afedersiniz ama, söz almış olan arkadaş
larım üzerine almasınlar - bir n'evi açık gözlük 
halini alıyor. Bu söz alma saati ne zamandır? 
Kime yazdırılır? Nasıl yazıdırılır? Meçhulü-
müzdür. Hele bâzı isimler vardır ki, demirbaş 
haline gelmiştir. Hangi mevzuda olursa olsun 
her mevzuun müzakeresinde bu arkadaşlar ya 
sıranın başındadır veya ikincisidir. Bu vaziyet 
karşısında da bir söz alma yarışı müşahede edi-
liyov. Bunun usulünü koyalım buraya muhte
rem arkadaşlar. Hem öyle vaziyetler oluyor ki, 
farzımuhal arkadaş, yoklamada dahi olmadığı 
halde söz almış olarak yazılmış oluyor, sıra
sın ı da biliyor, sırası gelene kadar dışarıda 
bir hayli vakit geçirdikten sonra, sırası gelip, 
konuşuyor burada. Halbuki diğer arkadaşlar, 
IUOVZU üzerinde hazırlanmış, konuşmak isti
yen, konuşma niyetinde, arzusunda olan arka
daşlar gelmiş, oturmuş yerlerine ve Başkanın 
söz vermesini ve söz verdikten sonra da sıraya 
girmelerini beklerlerken bir bakıyorsunuz bir 
liste çıkarılıp 10 - 15 kişinin ismi bird'en oku
nuyor. Bu vaziyet karşısında söz alabilmenin 
sadece bir yolu var, bu da .muhterem arkadaşla
rımın biraz önce ifade ettikleri gibi, kendisi 
Başkandır bu işleri iyi bilir. Grup adına der
siniz çıkarsınız ortaya. Başka türlü şahsı adına 
konuşmaya imkân ihtimal yok. Muhterem ar
kadaşlar, şimdiye kadar birçok müzakerelerde 
hepimiz şahidolduk, gruplar adına konuşmalar 
muhteremdir, dinleriz. (İrapların sözcüleri, tem
silcileri sözlerini ifade ederler. Fakat, biza
tihi bu topluluğun Yüksek Senatonun üyeleri
nin fikirlerini beyan etmelerine âdeta imkân 
ihtimal olmuyor. Buna bir usul koyalım. Şimdi 
Muhterem Başkan, bana İçtüzükten bahsedecekler 
\re İçtüzüğün bana maddelerini okuyacaklar, 
ama tatbikatta usul; biz nihayet tatbikatın ko-
İ aylığı için usulü getiririz. Eğer tatbikatta usul 
bize bir kolaylık bahşetmiyorsa yeni yeni usul
ler ve yeni yeni yollar aramak mecburiyetinde
yiz. Bu şekilde bir sistem ile, kayıtların ne şje-
kilde yapıldığı daha önce malûmumuz olnııyan 
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bir tarzda isimler geçiriliyor. Hatırlarsınız, 
Mecliste bütçe müzakereleri sırasında isimle
rini kaydettirmek için sabahın 03.00 ünde, 04.00 
ünde gelip sıra bekliyerek isimlerini yazdı
ranlar oldu. Bir garip hallerdir. Bunlara hiçte 
lüzum yoktur. Pekâlâ oturum açılır açılmaz söz 
istiyenler kaldırır parmağını sıraya yazılır. Ona, 
göre de herkes hakkına razı olur. 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin beyanının haklı 
tarafları vardır. Ancak takdir edilecek bir taraf 
daha vardır ki, her kanun üzerinde sayın sena
törlerin konuşma istek ve arzularının yapıcı bu
lunduğudur. Bu bakımdan Başkanlık Divanı 
münhasıran konuşmalarında meseleyi bir disip
line almış, diğer hususlarda müracaat edenleri 
Genel Sekreterlik pek tabiî olarak kaydetmek zo-
runluğunda kaldığı için bunlar tesbit edilmekte
dir. Eğer Sayın Ege bu hususta bir formül bulup 
Başkanlığa bildirirlerse kendilerinin fikirlerinden 
istifade ederiz. Özel okullar öğretim kurumları 
kanun tasarısının tümü üzerinde söz Cumhuri
yet Halk Partisi Grupıı adına Sayın Batur'ıın-
dur. 

CrMHlTB'tYKT HALK PARTİSİ GRUPl' 
ADINA SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın se
natörler, Anayasamızın 21 nei maddesi: 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar. Devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun ola
rak kanunla düzenleneceğini âmir bulunmakta
dır. 

Bugüne kadar memleketimizdeki özel öğretini 
kurumları 1331 tarihli (Mekâtibi Hususiye Ta
limatnamesi) hükümlerine göre idare edilmekte
dir. 

Memleketimizin iktisadi sahada olduğu gibi 
eğitim ve kültür sahalarındaki kalkınmasına özel 
sektörün de geniş bir mikyasta katılmasını sağ
lamak zarureti kalkınma plânımızda da yerini 
bulmuştur. 

Zira eğitim, milletlerin arzu edilen bir yaşa
ma seviyesine ulaşabilmeleri için başta gelen en 
mühim ve en tesirli faktörlerden biri olduğu aşi
kârdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün dünya memleketlerinde öğretim ve eği

tim serbestiliği vardır. Meselâ Belçika Anaya
sasında: (Her vatandaş öğrenim müesseseleri aç
makta serbesttir. Bu hususta takibat ancak Ceza 
Kanunu hükümleri gereğince yapılır.) denilmek-
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tedir. Medeni yolda gelişmelerini ilerletmiş, kül- I 
tür bakımından ileri ve yeknesak bir seviye arz I 
eden memleketlerde öğretim işlerini özel teşebbü- I 
se bırakmakta büyük mahzurlar olmamakla bera- I 
ber kültür seviyesi henüz gelişmekte olan nisbeten 
geri kalmış memleketlerde bunun sıkı bir Devlet 
murakabesine tabi olması, birçok bakımlardan 
faydalı hattâ bir bakıma zaruridir. Orta dereceli 
okullar, öğretim ve eğitim fonksiyonu bakımından 
cemiyetten aldıkları öğrencinin yetişmesine isti
kamet veren, onu yüksek tahsil yapacak bir kuv
vette geliştiren, doğruyu yanlıştan ayırma, iyi 
düşünme, muhakeme etme kabiliyetine erişmiş 
bir hale getiren müesseselerdir. Bu sahada kıy
met hükümlerinde, düşünce tarzlarında ve umu
miyetle kanaatlerinde büyük farklar mevcudo-
lan iki veya üç ayrı grup yetiştirmek geri kalmış 
ve henüz inkılâplarını tamamlıyamamış, kökleşti-
rememiş memleketler için çok tehlikelidir. Bu iti
barla bütün özel okulların programlarını, öğre
tim ve eğitim kadrolarını ve yönetmeliklerini 
Millî Eğitim Bakanlığının murakabesine tabi tut
mak zarureti vardır. 

Bu murakabe müessesesi iyi organize edilmek 
kayıt ve şartiyle, müteşebbis vatandaşlara ve ku
rumlara özel okul açmak imkânı verilmeli ve bâ
zı mıntakalarda vatandaşlar bu işe teşvik edilme
lidir. Büyük fedakârlıklarla bütçemizden temin 
edilen Millî Eğitim giderleri dikkate alınacak 
olursa 30 milyonu bulan ve gittikçe artan nüfu
sumuzun öğretim ve eğitim ihtiyaçlarına cevap 
verecek nisbette bir millî eğitim bütçesi tah
sis edemediğimiz anlaşılmaktadır. Esasen bütün 
ileri memleketlerde özel öğretim ve aile yardım
ları bizde olanın çok, pek çok üstündedir. Bu 
suretle o memleketlerde Devletin millî eğitim 
masrafları hafifletilmekte veya özel okulların eği- I 
tim ve öğretim işlerine iştiraki sayesinde maarif I 
bütçeleri ihtiyaca cevap verir bir duruma gelmek- I 
tedir. I 

Sayın Senatörler; I 

özel okullar, çocuklarını okutmak için para I 
sarf etmek istiyen ve bu imkâna kolaylıkla sahibo- I 
lan vatandaşların yükünden Devleti kurtaracak I 
ve hattâ bunlardan alman vergiler sayesinde I 
mahrumiyet bölgelerinde eğitim müesseseleri açıl- I 
masını sağlamak imkânı hâsıl olacaktır. | 
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Muhterem arkadaşlar, 
Demokratik memleketlerde okutma hürriyeti 

olduğu gibi okuma ve öğretme hürriyeti de var
dır. Böyle memleketlerde Hükümetlerin vazifesi, 
henüz müdafaadan âciz körpe dimağların okuma 
ve öğrenme hürriyetini sağlarken bunların şu ve
ya bu zihniyetin tesiri altında bırakılmamasını 
da temin etmektir. Yani okutma hürriyetinin oku
ma hürriyeti için zararlı bir hale gelmesine mey
dan vermemek lâzımdır. Millî Eğitim Bakanlığı
nın murakabe vazifesinin dayandığı ana fikir de 
budur. Yurdumuzun demokratik gelişmesine ve 
kültür seviyesi bakımından yükselmesine engel 
olacak veya bu sahada zararlı olabilecek herhan
gi bir eğitim ve öğretim kurumunun faaliyetine 
meydan vermemek bu Bakanlığın vazifeleri ica-
bmdandır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Garplılaşma yolunca belli bir merhaleye ula
şıncaya kadar, Batılı kültüre ve Batılı ilim anla
yışına uygun bir formasyonda yetişmiş gençlere 
ihtiyacımız vardır. Bu sebeple usul ve kanunla
rımıza uygun olarak faaliyetlerini tanzim eden 
yabancı okulların mevcudiyetine müsaade etme
miz lâzımdır. Ancak burada hâkim olacak zihni
yet ve prensip Batıya mensup herhangi bir mil
letin özel kültürüne yer vermemek, bütün Batı 
'medeniyetine malıolmuş müşterek, bir kültür anla
yışına önem vermektir. 

Yabancı okulların öğretim ve eğitim persone
li de Bakanlıkça gereği gilbi kontrol edilmeli, her 
branşa o sahada yetkili öğretmenlerin getirilme
si temin edilmelidir. Yine bu okulların yönetme
liklerinde Türk maarifi mevduatına hiç uymıyan 
hükümlerin 'bulunmasına meydan vermemek, 
Anayasamızın ve Medeni Kanunumuzun Türk 
vatandaşına tanıdığı haklara riayet edilmiş ol
masını sağlamak da lâzımdır. 

Sayın Senatörler, 

özel okullar mevzuunda yedi yaşından küçük 
çocukları ilk öğretime hazırlamak için açılan ana 
okullarının önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır. 
Bilhassa çalışan karı-kbcaların çocukları için çok 
lüzumlu ve faydalı olan bu müesseseler henüz 
yurdumuzda resmen teessüs edememiştir. Bu iti
barla büyük şehirlerde çok önemli bir ihtiyaca 
cevap verecek olan bu ana okullarının yetkili öğ
retmenlere tevdi'edilmek suretiyle açılmalarım 
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teşvik etmek hattâ bu hususta maddi fedakârlık 
yapmak Millî Eğitim Bakanlığımızın vazifeleri 
cümlesinden olsa gerektir. 

'Sayın senatörler, hepinize saygılarımı sula
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın 
Âmil Artus. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Grupumuz adına Sayın Zeriı TüziH ko:ı-şacık 
ben şahsan söz sıramı muhafaza ediyorum. 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın 
Tüzün buyurun. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ZEBlN 
TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan sayın senatörler bir taraftan öğrenci sa
yısının geometrik diziyle artması, diğer taraftan 
yetişkin vatandaşları da çeşitli sahalarda eğit
menin gerekliliği karşısında, Millî Eğitim Ba
kanlığının günden güne artan ihtiyaçlarını bütü
nü il o Devlet maliyesinin sırtına yüklemenin, 
hizmetin çok daha sınırlı olarak yapılması sonu
cunu getireceği tabiîdir. 

Bu durumda, memleketin en önemli mesele
lerinden biri olan eğitim alanında, gerekli kal
kınmayı ve ilerlemeyi sağlamak ancak, özel sek
törün bu konuda Devlete yardımcı olmasını teş
vik ile mümkündür. Özel sektörden bu konuda 
beklenecek en önemli iş de şüphesiz ki, özel okul
lar açmak suretiyle Devletin bu alandaki yükünü 
hafifletmesidir. 

îşte Millî Eğitim Bakanlığı gerek bu husus
taki çalışmaların gelişmesini temin etmek, ge
rekse Anayasanın «özel okulların bağlı olacağı 
esasların kanunla düzenleneceği» hakkındaki açık 
lıükmüno uymak maksadiyle, özel öğretim ku
rumlarına ait bu kanun tasarısını hazırlıyarak 
Yüce Meclise sunmuştur. Kanun gerekçenin tet
kikinden de anlaşılacağı üzere, Devletin yükünü 
paylaşmak hedefine uygun olarak kurulacak 
özel öğretim kuramlarının en müe^ir 
şekilde gelişmesini sağlıyacak prensip
lere ve Bakan1 iğin bütün öğretim kurumlar «TU 
i.ym ölçülerle kontrol sahası içine almasının uy
gun olduğu görünügüne dayandırılmak istoa-
tenmektedir. 

Ben, özel okuleulf.ığun uygulanmadı açısın
dan mevcudolan bâzı boşlukları do'd .rması ve 
sadece her dereceli okulları değil, her yrş ve 
seviyedeki vatandaşların çeşitli alanlardaki eği-

24 . 3 .1965 Ö : 1 
tim ve öğretimini de hedef tutan dershane, yurt 
kurs ve benzeri bütün öğre'im kurumlarının iş
leyişini de aynı sisteme bağlamış olur misi ba
kımından, b i kanunu memnunlukla karşlamakta 
olduğumu ifade etmek ister'm. 

Ancak, tasarıya konulmuş olan bâzı maddele
rin bu kanunla varılmak istenen hedefi gerçek
leştiremeyecek veya bu hedefle çelişik olacak şe
kilde getirilmiş olduğu kanısına vardığımı da 
burada üzüntü ile işaret etmek zorunluğunu du
yuyorum. 

Bu hususta maddeleri geldikçe fikirlerimi iza
ha gayret edeceğim. 

Ancak bizi hedefe götürmediği fikrinde oldu
ğum birkaç konu üzerinde genel olarak bâzı açık
lamalar yapmayı da faydalı bulmaktayım. 

Bu konulardan bir tanesi konunun özel sektö
rün, özel okullar açmak suretiyle Devletin yükü
nü hafifletmesi prensibine aykırı olduğu kanısın
da bulunduğum bir hükümdür. Şöyle ki; bu 
prensibin kanunun ruhunu teşkil eden ana he
deflerden biri olması gerekirken, Hükümet tasa-
rıva koyduğu 21 nci madde ile «özel öğretim 
kurumlarında öğretim, eğitim ve yöne'timin, esas 
srörevi bu okullarda bulunan öğretmenler tara
fından yürütülmesini öngörmekle beraber, ihti
yaç halinde resmî okullardan öğretmen ve idareci 
alınabileceğini» ifade etmiş, ancak bu konuda 
hiçh'r sınırlandırıcı şaırt getirmemiştir. tik na
zarda, kolay bir tedbirle özel öğretimi teşvik edi
ci mahivette gibi görülen bu hükmün, bilhassa 
idarecilerle ilgili kırımının bâzı mahzurları bu
lunduğu acıktır. Bu görüşümü kısaca açıklamak 
isterim. Bizim özel okullar açılmasını teşvikten 
maksadımızın Devletin bu.konudaki yükünün bir 
kininini özel sektöre aktarmak olduğu aşikârdır. 
Ancak bir okul açmak demek bunun sadece bi
nasını ve eğitim malzemesini, sadece maddi ihti
yaçlarını temin etmek demek değildir. Bir okulu 
okul yapacak, ona. ruh ve can verecek olan elbet
te ki öğretmendir. Hal böyle olunca özel sektör 
bir taraftan okul açma tei'birlerini alırken, diğer 
taraftan öğretmen yetiştirme konusunu ele al
maz ve bunu Devletin esasen kıt olan kaynakla
rından temin etme yoluna giderse bu bizim res
mî sektördeki öğretmen sıkıntımızı artırmakla 
kalma.vıp. personel sistemimizi ve Bakanlığın bu 
konudaki tasarruflarını zorlayıcı hale gelir ki 
bunun da Derviştin yükünü hafifletmesi boklo-
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nen özel sektörün Devlete yeniden bâzı yükler 
yüklemeni demek olmadığını iddia, sanırım pek 
yerinde olmaz. Zira Hükümetin getirmiş olduğu 
bu sınırsız hükümle özel öğretim kurumlannm 
gerekli öğretmen ve idareci kadrolarını resmî 
okullardan temin etme yoluna gitmeleri pek ta
biîdir. 

özel okul kurucularının belirli bir süre için
de kendi elemanlarının hiç olmazsa bir kısmını 
yetiştirmeleri gerektiğine dair bir hükmün geti
rilmemi?. o1 ması karşısında, özel okul kurucula
rının, böyle kolay bir yol varken kendi hesap
larına Öğretmen ve idareci yetiştirmelerini bek
lemek biraz fazla iyimserlik olur fikrindeyim. 

Kınımda Hükümet tarafından bu şekilde tek
lif edilmiş olan madde. Bütçe ve Plân Komisyo
nunda bir miktar tadilâta uğramış ve «Re^mî 
okullarda görevli iken özel okullarda müdürlük 
alacak kimilerin bu görevi devam ettiği sürece, 
emekli1 ik hakları saklı kalmak şartiyle Bakanlık 
tarafından maaşsız izinli» sayılmaları öngörül
müştür. 

Bu hükmü, müdürlük sözü idarecilik sözü ile 
değiştirilmek şartiyle uygun görmdkte, bâzı kim
selere özel imtiyazlar veren ve öğretmen1 er ara
sında ikilik yaratan önemli mnıhzurlardan birini 
ortadan kaldıracağı düşüncesiyle hattâ memnun
lukla karşılamaktayım. 

Ancak, bu hükmün özel sektörün kendi kulla
nacağı eleman1 arı kendisinin yetiştirmesini teş
vik edici bir mahivet taşımadığı da meydandadır. 
Bu itibarla, maddenin yine de Devletin yükünü 
hafifletmek yerine öğretmen yetiştirme konusun
da yükü ağırlaştırmakta bulunduğu ve dolayısiy-
le kanunun esas prensibine aykırı düşmekte ol
duğu hususundaki görüşümü muhafaza etmekte
yim. 

Muhterem senatörler, tasarıda benim görüşü
me göre yalnız anahedeflerle bağdaşmıyan de
ğil, aynı zamanda Anayasaya da aykırı düşen 
bir maddede denklik meselesidir. 

Hükümet tasarıda «Özel okullarda denkli
ğin verilmesi ve kaldırılması» başlığı altında 
bâzı hükümler getirmekte, bu suretle denkliği 
okul hüviyeti içinde çalışan bir müessese de bu
lunmaması pekâlâ mümkün olan mücerret bir 
mefhum olarak kabul ettiğini ifade eylemekte
dir. 
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Yüksek dereceli okullar İtendi hususiyetleri

ne göre kanunda esasen ayrı mütalâa edilmiş 
olduklarından, yeri gelince bu konuya değinmek 
üzere şimdilik ilk ve orta dereceli okulların denk
liği konusundaki görüşümü açıklamak isterim. 

Bu konudaki görüşüme geçmeden önce müsa
ade ederseniz bu denklik sözü üzerine biraz du
ralım. 

Bir özel öğretim kurumunda denklik ne
dir, daha doğrusu denklik sözü ile ifade etmek 
istediğimiz mâna nedir 1 

Denklik bir öğretim kurumundaki, yönetim, 
öğretim ve eğitim çalışmaları ile bunlardan alı
nacak neticelerin emsal olarak alman bir mü
essesedeki çalışmalara denk olması demektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, her derecedeki resmî 
okulları için belirli bir seviye tesbit etmiş ve 
bunu esas kabul etmiştir. 

Şu halde bir özel öğretim kurumunda denk
lik, bu okulun emsali bir resmî okul seviyesinde 
çalışmalar yapması demektir. Yani bir özel 
okulun işleyişi, öğretme ve eğitme gücü ile bun
dan aldığı sonuçlar, aynı derecedeki bir resmî 
okulunkine esidolacak ondan daha düşük olmı-
yacak demektir. 

O halde, bundan şu açık neticeyi çıkarmak 
mümkündür; mademki Millî Eğitim Bakanlığı, 
her derecedeki okulu için belirli bir seviye tes
bit ve buna uyulmasını zorunlu kılmıştır. O 
halde okul hüviyeti içinde çalışacak her özel 
öğretim knrumunımda bu seviyenin altına in
memesi, aynı dereceli bir resmî okuldakine eşit 
çalışmalar yapması şarttır. 

Bu konudaki Anayasa hükmü ise gayet sa
rihtir. Anayasa «Özel okullarda resmî okul
larla erişilmek istenen seviyeyi» esas almıştır. 

Anayasanın bu açık hükmü karşısında res
mî okullarda ulaşılmak istenen seviye şöyle 
dursun, emsali resmî okullardaki seviyede dahi 
olmadığını peşinen kabul ettiğimiz bir özel öğ
retim kurumunu denkliği yoktur veya kaldırıl
mıştır, demek suretiyle de olsa belirli seviye
deki bir okul olarak kabul etmemiz ve değerlen
dirmemiz kanaatimce doğru değildir. Bu ku
rumları yerine göre kurs, dershane veya başka 
adlarla isimlendirmemiz mümkündür, ama bun
ların belirli seviyede birer okul olduğunu ifade 
ve ilân etmek doğru olmaz fikrindeyim ve bu 
görüşledir ki. 
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Denkliği verilmiyen veya kaldırılan müesse-

lerin okul olarak devamlarına müsaade edil
mesinin, bunların ilk veya orta dereceli özel 
okullar olarak vasıflandırılmasmın, 'buralarda 
yetişmekte olan öğrencilerin emsali resmî okul
larda verilmekte olan" öğretim ve eğitime sahi-
bol'ınıyacaklarını' bite bile bu •müesseselerden 
l'eyz almaya uğraşmalarım hoş görmenin, ne 
Devletin yükünü paylaşmasını isteğimiz özel 
okullardan beklenen ciddî işbirliği anlayışı ile 
ne de Anayasanın sarih hükmü ile bağdaşmadı
ğı fikrindeyim. 

Muhterem senatörler, tasarıda göze çarpan 
bir diğer hususta gerekçede özel öğretimi teş
vik ve gelişmesini sağlamak yolunda bâzı ted
birlerin alınacağı ifade edilmiş olmasına rağ
men, bu hususu sağlıyacak en önemli konuya hiç 
değinilmemiş olmasıdır. 

Özel öğretim kurumlarında görev alacak ele
manların müktesep haklarının korunması ve 
geleceklerinin garanti altına alınması şeklinde 
özeti ivebileceğimiz bu önemli konuda Bakanlığın 
hiçbir görüş getirmemiş olması fikrimce kanun
da büyük bir boşluk yaratmıştır. 

Nitekim Bakanlığın bırakmış olduğu bu boş
luğu doldurmak gayesiyle Millet Meclisi, bâzı 
milletvekilleri tarafından yapılmış olan teklif
leri uygun görerek kabul etmiş. Senato Bütçe 
ve Plân Komisyonu da bu hususu yerinde mü
talâa ettiği için tasarı bu haliyle elimize gelmiş
tir. 

Metnin tetkiki sonunda gayet açık olarak 
görüleceği üzere ancak pek mahdut bir zümreyi 
kamu yararına çalışan ve kâr gayesi gütmiyen 
ilk ve orta dereceli okulların öğretmenlerini 
hedef tutan bu teklifi benim, bir kısım meslek-
daşınun problemini halletmesi bakımından mem
nunlukla karşılamam el betteki mümkündür. 
Ancak özel öğretim sektöründe hizmet etmek 
suretiyle memlekete faydalı olan büyük bir 
kütlenin içinde sadece küçük bir azınlığın mese
lelerine çözüm yolu bulan bu teklifi yeterli gör
mek elbetteki mümkün değildir. 

Kaldıki bu teklifin eşitlik prensibine aykırı 
olması sebebi ile öğretmenler arasında ikilik 
yaratması, onları ancak meseleleri savunacak 
kuvvetli dayanaklar bulabileceklerin, işlerini 
halledip bundan mahrum olanların ise, . kendi 
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problemleri ile başbaşa bırakıldığı şeklinde yan
lış bir hükme vardırması da çok uzak bir ihti
mal olarak düşünül m eklidir. 

Bir taraftan özel teşebbüsün en iyi eleman
larla mükemmel okullar kurmasını öngören bâ
zı kesin kararlar alırken diğer taraftan onların 
eleman bulmakta karşılaşacakları güçlükleri gi
derecek, bir öğretim kurumlarında kaliteli öğ
retmen ve idarecilerin görev almalarını sağlı
yacak tedbirleri de almamız şarttır. 

Ben bu kurumlarda vazife alacak elemanla
rın görev yetki ve sorumlulukları ile görevini 
gereği gibi yapmıyanlarm nasıl cezalandırıla
cakları hakkında kanuna açık hükümler koy
muş olan Millî Eğitim Bakanlığı aynı öğretmen
lerin müktesep haklarının nasıl korunacağı ve 
geleceklerinin ne şekilde garanti altına alınabi
leceği hususunda hiçbir açık veya kapalı hü
küm getirmemiş olmasını ancak üzüntü ile kar
şıladığımı açıkça ifade etmek isterim. 

•v'>- » » B ~ —' 

Öze! öğrdtimde çalışan veya çalışacak olan 
elemanların çeşitli problemleri olması, araların
da bir süre resmî sektörde çalışmış ve hiç çalış
mamış kimselerin bulunması sebebiyle değişik 
durumların or taya çıkması ve bir sektörden di
ğerine geçişte1 yeniden bâzı meselelerin doğması 
dolayısiyle bu kanunun çözümlenmesinde birta
kım güçlüklerin hem de önemli güçlüklerin mey
dana çıkacağını peşinen kabul etmekle beraber, 
ben bunu meseleye her ne suretle olursa olsun 
bir çözüm yolu aramamak için ciddî bir mazeret 
olarak kabule de imkân görememekteyim. 

Bütün çalışmaların insan gücünün yarataca
ğı başarıya dayandırmakta, olan Millî Eğitim 
Bakanlığının hizmet beklediği insan gücünü en. 
önemli problem olarak ön plânda ele almaması 
itiraf etmek gerektir ki ister resmî ister özel 
sektörde olsun eğitim hizmetinde büyük feragat
le çalışan öğretmen kütlelerinin daima zararı
na olmuştur. Ayrıca bu konuyu gerekli önemle 
ele almamanın yalnız şahıslar açısından değil, 
ilerde bu hizmetin devamının sağlanması açısın
dan da büyük sakıncalar getirmesi pek tabiîdir. 
Bu konuda sözlerimi küçük bir misalle açık
lamama müsaade ederseniz size Türk Kuşu Oku
lunu misal olarak gösterebilirim. 30 sene önce 
Atatürk tarafından kurulmuş ve memleket genç
liğinde uçuculuk sevgisini, tayyarecilik arzu-
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sunu uyandırmış olduğu kadar sivil havacılık 
sahasında pek çok kıymetli elemanlar yetişti 
miş olan bu okulun birçok öğretmeni vazife es 
nasmda hayatlarını kaybetmişlerdir. Okulun 
ilk açılışında büyük bir şevkle hevesle bu mesle-
ke girenlerden hayatta kalan varsa bugün is
tikballerinin ne olacağı endişesi içindedirler. 
Onların durumunu gören gençler ise şimdi bu 
okulda öğretmen olmaya karşı tek bir arzu gös
termediklerinden mensuplarının üzüntü ile ifa
de ettiklerine göre eleman sıkıntısı çekilmekte 
ve kalitenin düşmesinden korkulmaktadır. 

Sayın senatörler bu verdiğim misal mevcu-
dolanlardan yalnız bir tanesidir. Memlekete 
çok hayırlı hizmetler görmüş böyle eğitim ku
ramlarını eleman bulamaz hale gelmekten kur
tarmanın tek yolu fikrimce yalnız belirli sevi
yedeki okulların öğretmenlerini değil, güzel 
bir görüşle bu kanunun şümulü içinde alınmış 
olan bütün özel öğretim kurumları öğretmen
lerinin problemlerine eşitlik prensibi içinde çö
züm yollan getiren geniş bir personel kanunu
nun 'hazırlanmasıdır ki, bu kanunu hazırlamak 
da ancak Millî Eğitim Bakanlığının vazifesi ol
malıdır. 

Netice olarak: özel öğretimin çalışmaları
nı faydalı bir yolda geliştirecek en mühim fak
tör olduğu halde bu kanunun da hiç temas edil
memiş olan personel meselesini ele alarak geniş 
çapta ve bütün özel öğretim kurumları mensup
larının müktesep hak ve istikballerini garanti 
altına almak yönünde çıkar yolları bulup geti
recek bir personel kanununun Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından en kısa zamanda hazırlana
rak Yüce Meclise sunulmasının gerekli olduğu 
kanısındayım. 

Sayın senatörler, bu kanunun üzerinde 
önemle durulan bir maddesi de memleketimiz
de yapancılar tarafından açılmış bulunan okul
larla ilgili olan maddesidir. Hükümet tasarıda
ki 20 nci maddede koyduğu hükümlerle bu 
Okulların her ne suretle olursa olsun geliş
mesini uygun görmediğini kesin olarak açıkla
maktadır. 

Bahis konusu okullar, yabancı bir devletin 
eğitim amaçlarını Türkiye'de gerçekleştirmek 
için kurulmuş ve siyasi baskılarla devamı sağ
lanmış müesseseler olarak düşünülürse, bu ko-
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nudaki tedbirleri benimsememek de mümkün 
değildir. Bilhassa bu okullarda teftiş ve dene
timin belirli bir sınırda kalması ve bir anlaş
mazlık 'halinde Millî Eğitim Bakanlığının kar
şısında taraf olarak yabancı bir devlet temsil
cisini bulacağı şeklinde Hükümet yetkilileri
nin beyanları karşısında bu okullar aleyhine 
bir reaksiyon duymamak mümkün değildir. 

Meselenin böyle olduğunu peşinen kabul et
tiğimiz takdirde alınacak her türlü tedbirde 
görüş birliği içinde olmak gayet ta.biîdir. An
cak kesin kararlara varmadan önce, konuyu 
her cephesi ile gözden geçirmek ve peşin hü
kümlere kapılmadan en âdil kararı vermek bil
hassa bizim gibi vicdani mesuliyet altında bu
lunan kimseler için şart olduğuna göre, mese
leyi başka açıdan da, incelemek lüzumludur ka
nısındayım. 

Buna göre memleketimizde kapitülâsyonlar 
devrinde açılmış olup 24 Temmuz J923 tarihli 
mektuplarla devamlarına müsaade edilmiş ya
bancı okullar bulunduğu gibi, bu -mektupları 
emsal olmak suretiyle daha sonra da açılması
na müsaade edilmiş okullar da vardır. 

Ancak şunu da kabul etmek lâzımdır ki. 
hür ve müstakil Türkiye Devletinin sınırları 
içinde çalışan bu okullardan büyük bir kısmı, 
kuruluş şekilleri ne olursa olsun, içinde bulun
dukları devletin kanunlarına uymuş ve Türk 
Millî Eğitim ilkelerine bağlı kalarak çalışmala
rını yürütmüşlerdir. 

Bu müesseseler içinde Batı kültürünün ve 
yeni gelişmelerin ışığı altında çocuklarımızı ye
tiştirmek suretiyle bu memlekete faydalı hiz
metler yapmış olanların bulunduğu da bir ha
kikattir. 

O halde burada üzerinde durulup karar ve
rilecek iki nokta meydana çıkmaktadır: 

Yabancılar tarafından evvelce kurulmuş bu
lunan bu okullarda diğer özel öğretim kuram
ları ile aynı şartlara bağlı olacağını ve bu ka
nunun hükümlerini tamamen kabul ettiğini 
usulüne göre beyan edenlerin yabancı sermaye 
tarafından desteklenen, fakat her şeyi ile Mil
lî Eğitim Bakanlığının emrinde olan birer özel 
okul olduklarını kabul etmek veya nasıl bir 
kuruluş, görüş veya tutum içinde olurlarsa ol
sunlar bu okulların bir an önce tasfiye edilme
lerini sağlamak maksadiyle getirilmiş olan hü-
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kümleri aynen kabul etmek. Burada bir 3 ncü 
ihtimal daha ortaya çıkıyor, bu da kanunun 
6 ncı madesindeki hükümlere uygun olarak 
okulun Millî Eğitim Bakanlığına devri mese
lesidir ki, bu konuda karar verecek merci oku] 
kurucuları olduğundan üzerinde durmıyaca-
ğız. 

Şimdi ben yukarıda açıkladığım iki şekil
den biri üzerinde durarak meseleyi çözümle
mek istediğim zaman ortaya çıkan bâzı huku
kî görüş farkları birbirine aykırı hükümler do -
lavısiyle tereddüt içinde kaldığımı burada 
açıkça ifade etmek isterim. 

Meselâ 24 Temmuz 1923 tarihli mektupla 
kuruluşu devam etmiş veya bunu emsal olarak 
açılmış bulunan 'bir okul, kendisine bu mek
tupla tanınmış olan haklardan feragat ettiğini 
usulüne göre tevsik ederse bu okulun yabancı 
sermaye ile desteklenen bir Türk özel okulu 
olarak kabulü mümkün müdür? Bu sualime 
Millî Eğitim Bakanlığına mensup bâzı yetkili 
kimselerin cevabı «bu husus esas itibariyle va
rit ve mümkün değildir. 

Zira Lozan Andlaşmasmm kesin hükümle
rine göre bu andlaşmada yapılacak her hangi 
bir değişikliğin Birleşmiş Milletler tarafından 
tasdiki gereklidir. Birleşmiş Milletler ise böyle 
tamamen özel konularla, meşgul olmıyacağı ta
biîdir» şeklinde olmuştur. 

Bu konuda görüşünü aldığım üniversite yet
kilileri ise «24 Temmuz tarihli mektupların Lo
zan muahedesine değil, bu muahedeye ek ola
rak hazırlanmış bulunan ikamet ve adlî salâhi
yet mukavelenamesine bağlı olarak teati edil
diğini bu mukavelenamenin ise yedi sene müd
detle olması dolayısiyle 1931 senesinde sona 
ermiş bulunduğunu bu bakımdan bahis konu
su mektupların esasen hükümsüz olduğunu» 
ifade etmişlerdir. 

Bir diğer farklı görüş, yabancılar tarafın
dan kurulmuş olan okullarla Millî Eğitim Ba
kanlığı arasında çıkacak bir anlaşmazlık halin
de tarafların kimler olacağı sorusu ile ortaya 
çıkmıştır. Bakanlık yetkililerinin böyle bir ih
tilâf halinde devletler özel hukukuna göre Mil
lî Eğitim Bakanlığının karşısına bir yabancı 
devlet temsilcisinin çıkacağını ifade etmelerine 
mukabil, Devletler özel Hukuku kürsüsü yet
kilileri, böyle bir hal vukuunda Millî Eğitim 
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Bakanlığının karşısına birinci derecede okul 
müdürünün, anlaşmazlık daha geniş çapta ise 
bu gibi müesseselerde esasen meveudolması ge
rekli bulunan mütevelli heyetinin kendi içle
rinden vazifelendirecekleri bir veya birkaç ki
şinin çıkacağını, ayrıca anlaşmazlığın Türk 
Mahkemeleri tarafından halledilmesinin tabiî 
bulunduğunu beyan etmişlerdir. 

Misal olarak verdiğim bu değişik görüş ve 
beyanlar karşısında bu önemli meselede bir ka
rara varmadan önce bu okulların hukukî du
rumlarının kesin olarak ortaya çıkmasının fay
dalı olacağı, ancak, ondan sonradır ki, memle
ketimiz için en hayırlı çözüm yolunu bulma im
kânının belireceği kanaatine varmış bulundu
ğumdan Senatodaki kıymetli hukukçu arkadaş
larımızın konuyu aydınlığa kavuşturacak fikirle
rini bildirmeleri suretiyle vicdani sorumluluğu 
pek büyük olan bu önemli meselede bizlere yar
dımcı olmalarını rica eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Topluluğu 
adına Sayın Demir, buyurunuz. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler; 

Bugün huzurlarınızda görüşülen ve tasarı ile 
de birleştirilen teklifler Anayasamızın 21 nci 
maddesine göre çıkarılması icabeden kanunlardan 
biridir. Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Se
natosu Y. T. P. topluluğu olarak görüşlerimizi 
arza çalışacağım. 

önce şu hususu birkaç cümle ile özetlemek 
isteriz. Her yönü ile maarifimizin ileriye doğru 
yönetilmesinde büyük hizmetleri dokunacağına 
kaani bulunduğumuz bu tasarının hazırlanmasın
da, Parlâmentoya şevkinde ve milletimize daha 
yararlı bir hale getirilmesinde emekleri geçen 
kimselere topluluğumuz adına ancak kendilerine 
teşekkürle yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; bilindiği gibi tasarının 
ihtiva ettiği boşluğu 1933 yılında hususi okullar 
için çıkarılan bir talimatname ile kapatılmaya 
çalışılıyordu. Bu talimatnameye göre devam et
tirilen okullar, teftişte, tetkikte, tâyinde, hula
sa işleyişinde kanuni bir esasa istinadetmemesi, 
özel öğretimin verimsiz olmasını intacetmektey-
di. 

Bugün görüşülmesi yapılan tasarı ve teklif
lerin esas ruhu; Millî Eğitim alanında da, özel 
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teşebbüse imkânlar hazırlamak ve Devletin yap- I 
makla mükellef bulunduğu işlerden bâzılarının 
özel sektör tarafından yapılmasını sağlamaktır. 

Ayrıca, mevcutlarla, açılması istenilenlerinin 
işleyişini bir düzene sokmak, teşvikkâr olmak, 
onlara bâzı hususlarda kolaylıklar temin 
etmek, sağlam temellere dayanmasını sağlamak, 
diploma dağıtan, para kazanan müesseseler olma 
durumundan kurtarmaktır. 

Biz Y. T. P. Senato topluluğu olarak şuna 
inanmış bulunuyoruz. Bugüne kadar Parlâmento
da çıkarılan kanunların âmmeye hizmet, Hükü
mete yardımcı olmaları açısından bir değerlendir
meye tabi tutulursa, bu tasarı en iyi bir notu 
alacak kanunlar arasındadır. 

Tasarı ve tekliflerin gerekçesinde ve konuşma
mızın başında da belirttiğimiz gibi, meriyette bu
lunan yönetmenlik, bugünün gerçeklerine cevap 
verecek durumda değildir. Görüşülmekte olan 
tasarı hiç şüphe yok ki, bugünün gerçeklerine 
en uygun şekilde cevap verecek durumdadır. 

Şu hususu da kabullenmek lâzımdır. Bugün 
için eğitim ve öğretim bakımından çok gerideyiz. 
Millet olarak, fert olarak esaslı bir öğretim sefer
berliğine girmek mecburiyetindeyiz. 

Evet Hükümet olarak, millet olarak, fert ola
rak okul konusunda bütün fedakârlığa gönülden 
talibiz. Fakat, bütçemiz, maddi imkânlarımız, 
gelir kaynaklarımız, ne bina ve ne de ders araç
larını halletmeye kâfi değildir. Bu imkânsızlık
lardır ki, okullarımızda ikili, hattâ üçlü, dörtlü I 
tedrisat, 80 - 90 lık sınıfların mevcudiyeti gi
bi üzücü olaylardır. Fakat bu olaylar, birer ha
kikat olarak yıllardan beri devam edip gelmekte
dir. İstırap kaynağı olan bu olaylar, gün geçtik
çe azalması şöyle dursun, bilâkis artmaktadır. Bu 
ve bunlar gibi, maarifimizde halli gereken prob
lemlerin çözümü için, özel teşebbüsü seferberli
ğe davet etmek, yardıma çağırmak, onu hizmette 
görmek de Y. T. P. Senato topluluğu olarak fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Bugün B'rleşik Amerika gibi, yer yüzünde bü
tün milletlerin maddi yönden yardımına koşan 
bu memlekette dahi, maarifle ilgili hizmetlerin 
hallini aynı istikamete doğru yönelttikleri bir 
gerçektir. Şu misal ifademizi doğrulamaktadır. 
1961 yılında yapılan sayıma göre Amerika'da ilk 
ve orta dereceli resmî okulların sayısı 116 837 dir. 
Buna mukabil, ilk ye orta dereceli özel okulların | 
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sayıları 17 635 tir. Bu nisbet bugün Anayasa
mızda yerini bulan mecburi tahsil durumunu da
hi halletmiyen memleketimizde, ilk ve orta dere
celi resmî okulların sayısı 26 979 dur. Buna 
mukabil aynı derecede özel okulların sayılan 
445 tir. Amerika'da 6 resmî okula karşı bir, biz
de 60 resmî okula karşı bir özel okul düşmekte
dir. 

Bunun nedenleri üzerinde uzun uzadıya dur
mak istemiyoruz. Yalnız şu gerçeği kabullenmek: 
lâzımdır, özel okullarımız bugüne kadar gerek
tiği gibi değerlendirilmemiş, teşvik edilmemiş, ge
lişmeleri iç-in imkânlar hazırlanmamıştır. Bilhas
sa bu okullarda vazife gören kimselerin istikbal
leri garanti altına alınmamıştır. Görevlilere âde
ta üvey evlât muamelesi yapılmıştır. İstikballe
rini teminat altında görmiyen eğitimci ve öğre
ticilerin birçoğu haklı olarak meslekleri ile ilgisi 
bulunmıyan sahalara doğru kaymışlardır. Bu 
kaymalar özel okullarımızdaki eğitim ve öğreti
min zararına olmuştur. Sırf bu gibi kaymaları 
önlemek, d sterli elemanları 'bünyelerinde topla
mak amacı ile tasarının Mecliste müzakeresi sı
rasında, tasarıda yer verilmiyen bu gibi müesse
selerde çalışanların da emekliliğe tabi tutulmala
rı hususunda mevcut maddelerden birine bir fık
ranın ilâve edilmesini maarifimize hizmet eden
ler arasında adaletin sağlanması bakımından, 
Y. T. P. Senato topluluğu olarak yerinde müta
lâa etmekteyiz. Böyle bir fıkranın kanunda yeri
ni bulması bu kültür yuvalarında vazife görenler 
arasında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Fa
kat, Senatonun komisyonlarında görüşülmesi sı
rasında, Senatonun bir komisyonunda bu fıkra
nın kaldırılması, diğer bir komisyonun da fayda 
temin etmiyecek şekilde bir fıkra halinde eklen
mesini asla uygun bulmamaktayız. Teklifimiz 
Mecliste kabul edilen sekliyle maddelerde yer al
ması olacaktır. Bu hususta hazırladığımız takri
ri Başkanlık Divanına takdim edeceğiz. Madde
lere gelince de gereken müdafaamızı yapacağız. 

Muhterem arkadaşlar; birkaç cümle ile de ta
sarı kanunlaştığı takdirde memleket ölçüsünde 
sağiıyacağı faydalara temas etmek isteriz. Bilinen 
hakikat şudur ki, ilkokul çağında olan yavruların 
çoğu imkânsızlıklar yüzünden tahsilini yapmak
tan yoksundurlar. İlk tahsil durumu bugün için 
ne kadar üzücü ise, orta dereceli okullarımızdaki 
öğrenci sayısının plânlama tarafından dondurul-
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ması da o kadar üzücüdür. Bu üzücü olaylara 
üçüncüsünü de ekliyebiliriz. O halde her yıl fa
kültelerimizin kapılarından onbinleree öğrencile
rin geri dönmeleridir. 

Hakikat bu olunca, tasarının gerekçesinde de 
ifade edildiği üzere, memleketin ekonomik alanda 
olduğu gibi eğitim ve kültür bakımından da kal
kınma hareketlerinde özel sektörün geniş Ölçüde 
katılmasını sağlamak zarureti, kalkınma planın
daki acık ifadesini bulmuş, ve Parlâmento tara
fından kabul edilen plânda yerini almıştır. 

Her sahada büyük teşvik ve gayretlerinde za
ruret görülen, Türkiyemizde halli gereken işlerin 
ehemmiyet derecesi ne olursa olsun, bugünkü 
bütçe ile meselelerimizi kısa zamanda halletmeye 
imkân yoktur. Bu bir realitedir. Bu realiteyi de 
kabul etmek lâzımdır. 

Evet muhterem arkadaşlar; bu üzücü ve. ıstı
rap. verici olayların telâfisinde özel okulların açıl
masının ve geliştirilmesinin büyük payı olduğuna 
biz Y. T. Partisi topluluğu olarak inanmış bulu
nuyoruz. Zira bugün mevcut özel okulların ifa et
tiği vazife yalnız onbinleree öğrenciyi sokaktan 
kurtarmakla kalmamış, Devlet Hazinesini yılda 
32 936 500 lira gibi bir masraftan kurtarmakta
dır. Ayrıca vergi yolu ile Hazineye kazanç da sağ
lamaktadır. i 

önemi gün ışığına çıkan bu gerçekler karşı
sında özel teşebbüsle el ele vererek bu dâvayı hal
letmek zarureti vardır. Şu gerçeğin hepimiz ta
rafından bilinmesi ve kabullenmesi lâzımdır. Bu
gün ilk ve orta dereceli resmî okullarımızın ço
ğunda raslanmakta olan tek müdür, tek öğretmen
le Öğretim yapan, her türlü öğretim araçlarından 
yoksun ve öğretim yılı başından sonuna kadar boş 
geçen derslere özel okullarda tesadüf edilmemek
tedir. Bugün yürürlükte bulunan mevzuat kar
şısında dahi, bilhassa özel teşebbüsün arama, şah
si kabiliyetleri değerlendirme, imkânlarının ne 
derecede verimli oldukları mevcut özel okulları
mızda görülmektedir. Bu kürsüden yüksek se
natoya birçok misaller verebilirim. Yalnız bir, iki 
okuldan bahsetmekle iktifa edeceğim. Bunlardan 
bizlere yakını T. Eğitim Derneği tarafından yö
netilen Ankara Koleji ile geçen yıl faaliyete ge
çirilen Gaziantep Kolejinin 1964 - 1965 öğretini 
yılında Millî Eğitim Bakanlığının müfettişleri ta
rafından yapılan teftiş sonunda vilâyet kanalı ile | 
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okul müdürlüğüne gönderilen takdir dolu ifade
leri ihtiva eden yazı bu husustaki görüşlerimizi 
teyidetmektedir. Konuşmamızın burasında, bu ta
sarının müzakeresi münasebetiyle Türk maarifi
ne büyük hizmetleri dokunan yurt sathında önem
li vazifeler deruhte eden kimseleri yetiştiren ve 
oldukça uzun bir tarihe sahip iki kültür yuvasın
dan birkaç cümle ile bahsetmek isteriz. Bunlar
dan biri bugün için beş binin üstünde ilk ve orta. 
dereceli okul öğrencilerini çatısı altında toplıyan, 
1929 da kurulan ve 1932 yılında büyük dâhi ve 
kurtarıcı Atatürk'ün irşatları ile faaliyete geçi
rilen Türk Eğitim Derneğinin açmış olduğu An
kara Kolejidir. 

Diğer biri 1873 te açılan Darüşşefaka ve buna 
bağlı okullardır. Bu iki derneğin bugüne kadar 
maarif alanında yaptıkları hizmetleri Y. T. P. 
Senato topluluğu adına bu kürsüden şükranla ifa
de etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; tasarının tümü üzerin
deki görüşmelerimizi bitirmeden evvel şu husu
sun belirtilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Çeşitli maarif problemleri gerçek yönleriyle 
A dan Z ye kadar ortaya konulduğu zaman Hü
kümet tarafından getirilen tasarı Parlâmento 
üyeleri tarafından Yüce Meclise sunulan teklifler 
o vakit daha fazla değer kazanacağına inanmakta
yız. Esasen tasarının madde ve fıkralarında hâ
kim olan ruh, mevcutları düzeltmek, iyileri daha 
iyi yapmak, noksanları bulunanları da iyiler se
viyesine çıkarmaktır. 

Muhterem arkadaşlar; özel okulların açılması 
için bâzı kayıtlayın maddeler mevcuttur. Fakat 
iddia edildiği gibi bu maddeler özel okul açma 
teşebbüsünü önleyici değil, bilâkis daha verimli 
ve istikrarlı bir çalışmayı temin maksadiyle ta
sarıya, konulmuştur. 

Evet, okul açmadan idareciden, öğretmenine, 
dershanesinden lâboratııvarına kadar Millî Eği
tim Bakanlığının yetkilileri tarafından tetkik 
edilmesi ve kanunla verini alan hususları yerine 
getirmiyenlere açma izninin verilmemesi, açıldık
tan sonra da, Bakanlığın devamlı teftiş ve kont
rolü altında bulundurması gerektiği takdirde ka
patma yetkisini elinde tutması gibi hususlar, sırf 
özel okulların seviyelerini düşürmemek içindir. 

Muhterem arkadaşlar; dikkatimizi çeken diğer 
bir husus da, tasarıdaki -12 nci maddedir. Bu mad
de üzerindeki görüşlerimizi de birkaç cümle ile 
ifade etmek isteriz, 42 nci madde özel öğretim 
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kurumlarına Devletçe yardımda bulunulur. Ve 
maddenin gerekçesinde de teşvik ve destekleme 
maksadiyle konulduğu ifade edilmektedir. Biz, 
Y. T. P. Senato topluluğu olarak bu yolda yapı
lacak teşvikten ziyade muafiyet yoliyle yapılacak 
teşviklerin daha yerinde ve isabetli olduğuna 
kaaniiz. Zira, Batı memleketlerde câri olan usul 
de budur. Her ne kadar bâzı maddelerde mua
fiyetler mevcut ise de bu kâfi değildir. Tasarıda 
yer almasını arzuladığımız, fakat yer .almıya» 
hususların başında özel okulların kendi ihtiyaç* 
?lan öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Bu müesse
seler yıllık bütçelerini yaptıkları zaman bu mak
satla bir miktar tahsisatın bütçelerine konulma
sının kanunda yer alması faydalı olurdu. Bu hu
susta da bir teklifte bulunacağız. Teklifimize il
tifat buyurulduğu takdirde özel okullar resmî 
okul sahasından öğretmen çekmek şöyle dursun 
kendi ihtiyacı olan öğretmenleri kendi imkâııla-
riyle getirmeyi sağlıyacaktır. Temennimiz bu 
görüşümüzün kanuna paralel olarak hazırlana
cak yönetmeliklerde yer almasıdır. Hazırlanan ta
sarıda 21 nci maddenin de yerinde ve isabetli ol
duğuna şahsan kaani bulunmaktayız. Sayın Ze
rin Hanımın bu konudaki fikrine iştirak etmiyo
ruz. Bu hususta Hükümetin görüşünü de öğren
mek isteriz. 

Konuşmamızı burada bağlarken, tasarının tü
mü itibariyle bugünün ihtiyaçlarına cevap .vere
cek şekilde görüyoruz. V. T. Partisi Senato top
luluğu olarak kanunun Türk maarifine, memle
kete ve millete hayırlı olmasını temenni eder, he
pinizi mensubu bulunduğum topluluk adına hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın, üye
leri, anaokulundan mühendislik okuluna kadar 
şimdiye kadar bütün dereceleri açılmış bulunan 
özel okullar benden altı yaş daha eski olan bir 
talimatname tarafından idare edilmekte idi. Bu
güne kadar çeşitli Hükümetler gelmiş, geçmiş 
hepsi her dereceli özel okullara müsaade ettik
leri halde ne yazık ki, bugüne kadar bir özel 
okullar kanunu getirmemişlerdir. Bu kanunun 
nihayet huzurunuza gelebilmiş olmasından dolayı 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. 

Sayın Senatörler, son zamanlarda bilhassa 
özel teşebbüsün yüksek okul açmaya doğru kay
dığına- dikkatiniz çekilmistir. Bunların- sebep-
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leri üzerinde durmanın memleket bakımından 
faydası olduğu kanaatindeyim. Özel sermayenin, 
bilhassa yüksek okullara doğru kaymasında di
ğer sebeplerle birlikte biz şu üç sebebi tesbit et
miş bulunuyoruz. Birincisi, memlekette gittikçe 
artan bir yüksek öğrenim hevesi, her yıl üniver
sitelere giremiyen öğrencilerin caddelerde ya 
ilim ya ölüm yürüyüşleri yaptıkları ve ilgilile
rin bu : yürüyüşler karşısında telaşa düştükleri, 
herkesçe malûmdur. 

ikincisi; temel yatırımları Devlet tarafından 
yapılan bir sahanın özel teşebbüs tarafından 
istismar edilme isteğidir. Cidden de her hanıgi 
bir Devlet okulunun''bilhassa yüksek Devlet oku
lu ve fakültelerin etrafında bir hayli yüksek özel 
okullar türemeye başlamışlardır. Denize atılan 
somundan birazcık parça koparmak için ona hü
cum eden balıklar gibi her fakültenin ve yüksek 
okulun etrafında birkaç tane yüksek özel öğre
tim kurumu meydana gelmektedir. Bunların özel 
teşebbüs için ne kadar kârlı bir iş olduğunu da 
aynıca sırası geldiği zaman izah edeceğiz. 

. Üçüncüsü; yedek sulbaylık hakkının liselerden 
kalldırılıp ancak fakülte ve yüksek okul mezun
larına tanınmış.olmasıdır. Birçok aileler çocuk
larının askerliğini er olarak yapmasını arzu et
memektedirler. Ve ne pahasına olursa olsun ço
cuklarının askerliğini subay olarak yapması için 
yüksek okulu bitirmesini arzu etmektedirler. Bu 
husus da ayrıca bâzı özel teşebbüsün yüksek okul 
açmasını teşvik etmiştir. 

Bunlara böylece kısaca temas ettikten sonra, 
kanunun uygun ve iyi taraflarını izah etmeyi 
başkalarına bırakarak ben eksik olduğunu, nok
san ve sakat olduğunu gördüğüm hususları birer 
birer izah etmeye çalışacağım. Arkadaşlar, her
kesçe malumdur ki, bugün Türk millî eğitimi
nin iki anaprOblemi var. Bunlardan birisi aded 
tazyikidir. Nerede bir okul varsa o okul üzerinde 
en az iki ilâ üç okulluk bir tazyik mevcuttur. 
Bir orta okul üzerinde üç orta okulluk bir taz
yik. Bir yüksek okul üzerinde üç yüksek okul
luk bir tazyik vardır. Bu tazyiki okullar üzerin
den kaldırmadıkça Türk maarifinin problemleri
nin çözülmesi' son derece güçtür, Türk maarifi
nin ikinci problemi, verimsizliktir. Bmgün, ilk
okullar hariç, tutulursa bunun üstündeki bütün 
okulların, üniversiteler dâhil, verimleri günden 
güne biraz da. davet tazyikinin- altına düşmek-
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tedir. O kadar ki, hiçbir mübalâğa hissine git
meden söyliyebiliriz ki, bugün liselerimizin pek-
çoğunun hakikî seviyesi ortaokul derecesindedir. 
Bu iki problemi çözmek için yeni, Türk millî eği
timi üzerindeki ağır aded tazyikini kaldırmak ve 
Türk eğitiminin verimsizliğini gidermek için 
elimizde üç tane güç var: Biri, Devlet eğitim 
gücü, ikincisi özel teşebbüs eğitim gücü, ve ni
hayet üçüncüsü, gönüllü eğitim gücüdür. Bu 
kürsüden defalarca izah ettik ki; Devletin elin
de geniş bir eğitim gücü mevcuttur. Ancak, ne 
yazık ki, Devlet bu eğitim gücünü rasyonel bir 
şekilde kullanamamaktadır. Türk eğitiminin yedi 
ilk hedefi diye arz ettiğim hususlara varılmadık
ça yani Türk Maarifi daıha önce arz ettiğim ye
di hedefe varmadıkça elimizde mevcut bu eğitim 
gücünü verimli bir şekilde kullanmaya imkân 
yoktur. Ben bu bahse, kanunun dışında olduğu 
için bu şekilde temas ettikten sonra geçeceğim. 

tkincisi; özel teşebbüs eğitim gücüdür. Bu 
kanunun düzenlemeye çalıştığı, bu kanunun mev
zu olarak aldığı güç, esadı bir güçtür. Arkadaş
larım hemen ilâve edeyim ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı şimdiye kadar yapmış olduğu tatbikatla 
özel eğitim gücünü yanlış bir istikamete sevk et
miştir. Ve bugün önümüze gelen bu kanun tasa
rısını bu yanlış istikameti kanunlaştırmak arzu
sundadır. Ne yapıyor Özel eğitim gücü? özel 
eğitim gücü kendisi Türk Maarifine hiçbir yeni 
güç katmadan sadece Devlet eğitim gücünü 
alıp kendi yararına kullanmanın hevesi içerisin
dedir. Bir özel okul açmış olan şahıs, kendisi 
öğretmen temin edecek yerde sadece binalarım 
temin etmeyi .kâfi görmekte, resmî Devlet okul
larından öğretmenler almak suretiyle öğretimi 
onlara yaptırmaktadır. Bunun iki zararı vardır: 
Birisi, resmî Devlet okulları, eğitim gücü ba
kımından günden güne zayıflamaktadır. Esasen 
zayıf olan bu okullardan Öğretmen çekmek bu 
okulların aleyhine olmaktadır. 

tkincisi: özel eğitim gücü böylelikle çok az 
masrafla esas yatırımlarını Devletin yaptığı, 
esas ödemelerini Devletin yaptığı öğretmenleri 
kendi istifadesine çekmek suretiyle kolay ka-
zanca alışmakta ve esas özel öğretimin gelişmesi 
lâzımgelen bir yola gitmemekte İsrar etmekte
dir. Biz o kanaatteyiz ki; bugün atalet halinde 
büyük bir eğitim gücü mevcuttur. Misal olmak 
üzere 1960 yılında yaptırmış olduğumuz bir in
celemeye göre yalnız Devlet Demir Yollarının 
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Merkez Teşkilâtında öğretmenlikten gelme 700 
tane memur vardır. Bütün yurt sathına teşmil 
edilebilecek hesaplar yapılacak olursa görülü
yor ki; öğretmen okulu mezunu, esas meslekle
ri öğretmenlik olan binlerce kimse bugün şu 
veya bu dairede kâtiplik veya buna benzer işler 
yapmakta. Fakat eğitim sahasından uzakta kal
mış bulunmaktadırlar. 

Neden ayrılmış bu öğretmenler mesleklerin
den? Ya Devletin verdiği parayı az görmüş, 
iktisadi Devlet Teşebbüslerinde daha fazla para 
bulmak imkânını sağladığı için o tarafa kaymış. 

.Veya Ankara ve İstanbul'un kaloriferli salon
larından ayrılmayı göze alamadıkları için aynı 
şekilde istifa etmişler veya muvafakat almak 
suretiyle Devletin diğer sahalarına kaymışlar
dır. özel teşebbüs bu iki mahzuru da gidermek 
imkânlarını elinde tutmaktadır. Eğer Millî Eği
tim Bakanlığı şimdiye kadar yanlış bir yola 
giderek Devlet okullarından özel okullara öğ
retmen vermek huyundan vaz geçmiş olsaydı 
hiç şüphe yoktur ki, özel okullar atalet halinde 
bulunan bu eğitim gücünü kendisine çekecek 
ve böylelikle eğitim gücüne yeni bir hız kat
mış olacaklardı, özel eğitim kolaylıkla bu ay
rılmış olan öğretmenlerin arzu ettikleri parayı 
verebilecek durumdadır. Ve zaten özel öğretim 
kuramlarının büyük bir kısmı Ankara, İstanbul 
ve İzmir gibi bölgelerde olduklarından dolayı 
Anadolu'ya gitmek istemiyen öğretmenler bu 
okullarda kol ayakla vazife alabilirler. Neden 
özel öğretim bu işi yapmıyor? Çünkü işine gelmi
yor da onun için. Bir Devlet okulundan 18 
saatlik ders için müsaade alabilen, bir kaç öğ
retmen için müsaade alabilen bir özel okul, sa
dece ders saatine 10 lira ile 15 lira vermek su
retiyle bu öğretmeni pekâlâ kendi istifadesine 
celbedebilmektedir. Halbuki aynı öğretmeni 
maaşlı öğretmen olarak kendi okuluna alsa en 
az ayda bin lira para verecek, bunun dışında 
onun emeklilik hakkı ve sosyal hakları gibi 
özlük haklarını da dcruhde etmek zorunda ka
lacaktır. 

Arkadaşlarım, görülüyor ki, özel öğretim 
gücü asl'.nda mevcudolmıyan bir güçtür, öğret
men bakımından. Sadece özel öğretimin tevlidet-
tiği bina ve lâboratuvar gibi maddi unsurlardır. 

Halbuki, eğitimin ana unsuru öğretmendir. 
Ve bugün Devlet sektöründe atalet halinde geniş 
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ölçüde öğretmen vardır. Eğer Millî Eğitim Ba
kanlığı kendi okullarından, bu öğretmenleri özel 
okullara verdirmeyi durduracak olursa, kolay
lıkla bu öğretmenler eğitim sahasına çekilebilir. 
Bir defa daha tekrar edeyim ki, 1960 yılında 
yalnız Devlet Demir Yollarında Meı'kez Teşkilâ
tında 700 tane öğretmen öğretim görevinin dışın
da çalışmakta idi. 

(«Sahte diplomaları, satılık diplomaları da 
söyle» sesleri.) 

Efendim, üzerinde durmak istediğimiz diğer 
bir konu da gönüllü öğretim gücüdür. Maalesef, 
bu tasarı gönüllü öğretim gücü ile özel teşebbüs 
öğretim gücünü müsavi tutmuştur. Yani kâr et
mek içn. bâzı keseleri doldurmak için eğitim sa
hasına doğru gelen sermayeyle memleket eğitimi
ne hizmet etmek için kurulmuş tesis ve vakıf lam 
aynı tutmuştur. Kâr etmek için kurulmuş bir 
okulla memleketin eğitimine hizmet etms'k için 
acımış olan bir okulu müsavi tutmıva imkân 
yoktur. Kanaatim odur ki, gönüllü eğitim gücü 
bu memlekette teşvik edilmeli ve bilhassa özel öğ
retim o istikamette inkişaf ettirilmelidir. Bir An
kara Kolej iyle, Dar üşşaf akayla, kâr için açılmış 
diğer bir okulu müsavi tutmak, her ikisine aynı 
muameleyi yapmak doğru değildir. Kardeş okul
lar meselesi ki, kanaatimce dâhiyane bir buluş
tur. Gönüllü eğitim gücünün iyi organize edildi
ği takdirde bu memlekette neler yapabileceğini 
göstermiştir. Şu halde Millî Eğitim Bakanlığı 
bu husustaki görüşünü değiştirmeli, gönüllü öğ
retim gücünü teşvik otnıclk için büyük gayret
lerini sarf etmelidir. Gerek Devlet eğitim gücü, 
gerek özel eğitim gücü ve gerekse gönüllü eğitim 
gücü bakımından incelendiği zaman görülür ki, 
ibu kanun konstrüktif olmaktan ziyade adminis-
tratifbir. Kanun özel öğretimi ana temellere 
oturtup memleketin menfaaiti istikametinde inşa 
etme değil Bakanlığın karşılaştığı bâzı idari 
güçlükleri tanzim etmeyi hedef almıştır. Halbu
ki, özel öğretim kurumları Kanunu hazırlanır
ken administratif hususları ikinci dereceye bı
rakmalı, esas olarak konstrüktif esaslar ele alın
malıdır. Bu arada bilhassa iki noktayı benden 
önceki hatiplerin zikretmiş olmasına rağmen tek
rarlamak isterim, konstrüktif bir kanun mutlaka 
özel öğretim kurumlarında görov alacak öğret
menlerin sosyal emniyetini, özlük halklarını ga
ranti altına almalıdır. Halbuki bu kanun tassarı-
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sın da böyle bir şey yoktur. İkincisi bu okullara 
devam edecek yüzlerce öğrencinin haklan mutla
ka tanınmalıdır. Bilhassa yüksek okullarda, özel 
yüksek okullarda öğrencinin hakkı asla konul
mamıştır. Misal olmak üzere dört yıllık bir yük
sek okul, ara sınıflarında da denklik olmadığı 
için dördüncü sınıfına gelen ve fakat malı gücü
nü kaybetmek veya başka sebeplerden dolayı oku
lu terk etmek zorunda kalan veya okulun kapan
ması dol ayı siyle okuldan ayrılmak zorunda kalan 
öğrenciler için hiçbir garanti, hiçbir tazminat or
taya koyul mamıştır. 

Şu hale göre, bu kanun tasarısının administra
tif olmaktan ziyade, konstrüktif bir istikamete 
çavrilmesi lâzımdır. Bahsedeceğimiz hususlardan 
birisi de, uygunluk meselesidir. Anayasamızın 
21 ne i maddesi aynen şöyle diyor : «özel okulla
rın ıbağb olduğu esasların Devlet okullariyle ula
şılmak istenilen seviyeye uygun olarak bir kanun
la düzenlenmesi esastır.» Bu mesele Kurucu Mec-
Vvmı bir kanadı olan Temsilciler Meclisinde ve 
diğer bir kanadı olan Millî Birlik Komitesinde 
uzun uzun münakaşa ve müzakere edilmiştir. 
Temsilciler Meclisinde bu mesele müzakere edi
lirken Sayın Burhan Akdağ bu maddenin böyle 
çıkmamasını, şu şekilde değiştirilmesini teklif et
miştir. Savın Burhan Akdağ şöyle diyor : «Bun
ların sevjyesi hiçbir bakımdan resmî okullar se-
vivesinden aşağı olamaz.» Yani Savın Burhan 
A'kdağ diyor ki, resmî Devlet okulları ve özel 
okullar aynı seviyede olsunlar, onlardan aşağı 
olmazlar. Temsilciler Meclisi bunu reddetmiş, 
h'avır demiştir. Müsavi olamazlar. Mutlaka Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından ulaşılması istenilen 
hedefe uvgun olmalıdır. Yani resmî okulların 
enk üstünde »imalıdır. Çünkü bugün, realitödtâM 
grbi bir müdür, bir müdür şeklinde lâboratuvar-
sız ve ders araçsız açılmış bir hayli Millî Eğitim 
okulları vardır. Binaenaleyh bunlarla hemahenk 
olmasına imkân yoktur. Onlardan çok daha üstün 
o1acaktır. Temsilciler Meclisi bu müsavi olma 
hükmünü reddetmiştir. 

Mesel p Kurucu Meclisin diğer kanadı olan 
Millî Birlik Komitesinde de müzakere ve müna
kaşa edilmiş ve aynı kanaatle bu madde Anaya
sada ipka edilmiştir. Buna rağmen Millî Eğitim 
Bakanlığı getirdiği tasarıda sadece yönetmelik 
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ve müfredat bakımından müsavatı kaibul etmiş, 
diğer birçok sahalarda resmî okullarla müsavi ve 
hattâ bâzı şartlarda daha aşağı olmasına göz yu
mulmuştur. Bilhassa denklik meselesini bu hu
susta meıvzuufbahısetmişjlerdiı*, 

Sayın Zerin Tüzün de temas ettiler 
aynı mevzuya. Açıldığı zaman Millî Eğitim Ba
kanlığı evvelâ öğretime başlamak izni veriyor 
ve bu okulu orta lise veya daha başka okullarla 
müsavi sayılmamasını ondan daha aşağı olma
masını denk kabul etmekle ondan sonra yapacağı 
teftişlerle şayet bu okul, resmî Devlet okullannın 
seviyesine gelmişse o zaman denklilik de verecek. 
Arkadaşlarını açıkça bu hüküm Anayasanın 
21 nci maddesine aykırıdır. Anayasanın 21 nci 
maddesi açılacak her hangi bir özel okulun 
Devlet okuluyla müsavi dahi olmasını teklif 
etmemiştir. Teklif edildiği halde Kurucu Meclis 
bunu reddetmiştir, özel okullar ancak daha üst 
seviyede Devletin ulaşmayı -hedef tuttuğu sevi
yeye kadar çıkabilir. Bu arada bir şeyde söyli-
yeyim ki, Millî Eğitim Bakanlığı bugüne kadar 
hangi sene hangi seviyeye ulaşmak istediğini, 
resiften tesbit ve ilân etmemiştir. Şu halde Ana
yasanın 21 nci maddesi tam tatbik edebilmek 
için Millî Eğitim Bakanlığı hangi yıllarda resmî 
okullarda hangi seviyeye varmayı hedef tuttu
ğunu tesbit ve mutlaka ilân etmelidir. Diğer 
maddelerdeki Anayasanın 21 nci maddesini in
citen hususları da ayrıca maddeleri geldiği za
man arz edeceğim. 

Dokunmak istediğim bir diğer husus yüksek 
okul, fakülte meselesidir. Arkadaşlar, kısa za
manda memleketimizde 14 tane yüksek okul 
açılmıştır. Bu 14 tane yüksek okulun acaba fa
kültelerle aralarında ne gibi bir münasebet var, 
hakları ve vazifeleri n'elerdir, mezun olanları
nın durumu nedir, bunlar tesbit edilmeden bu 
14 tane yüksek okul açılmıştır. 

İkinci bir husus, bütün yüksek okulları kav
rayan bir yüksek okullar kanunu çıkarılmadan, 
yüksek okullarla fakülteler arasındaki farkın 
sınırı iyice çizilmeden, yüksek okullara Anaya
sayla açılma müsaade verilmiş ve böylelikle as
lında bu yüksek okullar birer fakülte gibi ça
lışmaya başlamışlardır. Bu da. Anayasaya aykı
rıdır. Yüksek okulla fakülte arasında mutlak 
bir sınırın bulunması iktiza eder. Mezunları
nın hak ve vazifeleri mutlaka kesin hatlarla ay-
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rılmak icabeder. Biz bu soruyu komisyonda da 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerine sorduk. 
itiraf etmek zorundayım ki, tatmin edici bir 
cevap alamadım. Bu memlekette Eczacılık Yük
sek Okulu vardır. Eczacılık Fakültesi vardır. 
Her ikisi 4e eczacı mezun eder. Her ikisinden 
de mezun olanlar istedikleri yerde eczane açar, 
istediği yerde eczacı olarak çalışır. Şu halde 
fakülte, mezunu' ile yüksek okul mezunu arasın
daki fark nedir? Bu memlekette Yüksek Kimya 
Okulu da vardır, fakültenin kimya bölümünden 
mezun olanlar da vardır. Bunların arasındaki 
fark nedir? Hak ve vazifeleri birbirinden nar 

sil ayrılmaktadır? Yine kesin olarak tesbit edil
mem iştiv. 

Ayrıca yüksek okullara öğretim üyesi olmı-
yan birtakım kimseler halen Devlet yüksek 
okullarında öğretim üyeliği yapmaktadırlar. 
maalesef tasarı aynı şeye özel okullar için de 
müsaade etmiştir. Bu 21 nci maddeye yine aykı
rıdır. Ancak özel yüksek okullarda üniversite 
öğretim üyeleri öğretmenlik yapabilir. Bunun 
dışındaki kimselere öğretim, üyesi öğretim gö
revlisi gibi sıfatlarla öğretmenlik verilmesi veya 
verilme imkânının kanunda açık bırakılması 
yanlıştır. Yüksek okullar mevzuübahsedilir-
ken mutlaka zikretmek istediğimiz bir husus da 
eğitimci e fırsat eşitliğinin burada, başından so
nuna kadar ihlâl edilmiş olmasıdır. Eğitimde 
fırsat eşitliği bu memleketin anadâvahırından 
birisidir. Herkes bilir ki, bu memlekette potan
siyel dengesizlik vardır. Potansiyel dengesiz
liği yumuşatmanın tek gayesi eğitimde fırsat 
eşitliğini, açık bırakmaktır. Yani bu memle
kette eğer kabiliyeti varsa çobanın çocuğuna da 
Başbakan olmasına imkân vermek Başbakanın 
çocuğunun da kabiliyeti yoksa çoban olmasına, 
imkân vermektir. Halbuki yüksek okullarda 
bugün fiilen tatbik edilen rejim ve bu kanunla 
getirilen rejim eğitimde fırsat eşitliğini ihlâl 
etmektedir. Hem okula girerken, hem de bn 
okulları bitirmek için konulan esas bakımdan 
ihlâl edilmektedir. Biliyorsunuz ki, her yıl fa
kültelere girmek için. imtihanlar açılmakta ve 
herkesin aldığı puana göre hangi fakülteye gi
rebileceği veyahutta fakülteye hiç giremiyeceği 
tesbit edilmektedir. Gecen yıl cüzdanı epeyce 
şişkin bir ahbabın çocuğu üniversiteye müra
caat etti ve hiçbir fakültenin imtihanım kaza, 
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namadı. Fakat bunun üzerine babası aynen : 
«Bir senede 10 bin lira alıyorlar bu miktar dört 
senede 40 bin lira eder. Benim çocuğum mü
hendis olursa bu 40 bin lira parayı bir senede 
kazanır diyerek istanbul'da bir teknik yüksek 
okula gönderdi ve halen de bu çocuk, üniver
sitenin hiçbir fakültesinin imtihanını kazana-
mıyaıı bu çocuk orada teknik bir yüksek okul
da okumaktadır ve yarın mezun olacaktır. Bir 
tarafta Devlet kendi okulları için, hem bugün 
talebe sayısının fazla olduğu zamanda değil, ta
lebe sayısının çok az olduğu bir zamanda dahi 
mühendis olmak için, kimyager olmak için. mi
mar olmak için lise bitirmiş olmasını kafi gör-
miyerek imtihan açtığı halde, kafasının yok
landığı halde, yüksek özel okullarda kendisi
ne müracaat eden talebelerin kafalarını değil 
babalarının cüzdanlarının kabarık olup olma
dığını yoklamaktadırlar. Böylelikle bir vatan
daşın zengin veya fakir olmasının bu memleket
te söz sahibi olacak veya para getiren bir mes-
ieke girmesinde fark meydana getirmesi asla 
ve asla eğitimde fırsat eşitliğine uygun değil
dir. Bâzı kimseler bizim bu sözümüze karşı di
yorlar ki, ne istiyorsunuz1? Eğitimde -imkânsız
lığın kalkması sağlansın istiyorsunuz? Hayır 
böyle bir şey istemiyoruz. Biz istiyoruz ki, bu 
memlekette kabiliyeti olanlar okusun kabiliyeti 
olan yükselsin. Kabiliyeti olmıyanlar, babala
rının cüzdanı şişkin olan değil. Aynı zamanda 
1)U yüksek okulların bitirilişinde de eğitimde 
fırsat eşitliğini ihlâl eden esaslar vardır. Bir 
yüksek okul bu kanunun getirdiği rejime göre 
sonuna kadar talebeleri okutacak, ancak son 
sınıfı bitirirken diplomaya esas olan derslerden 
dışardan gelecek iki profesörün iştirakiyle im
tihan edilecek. Bir taraftan her sınıfta gayet 
kuvvetli imtihanlardan geçecek bir talebe küt
lesi. Öbür tarafta sadece diplomaya esas olan 
derslerden Devlet tarafından memur edilecek 
iki proseför bir de esas kendi öğretmeninden 
meydana gelen üç kişilik bir grup tarafından 
imtihan edilen talebe kütlesi. Arkadaşlar, açık
ça söylemek lâzım. Kim darılır, kırılırsa kırıl
sın doğru söylemek lâzım ki, bu yol bugünkü 
Özel yüksek okullar rejimi, zenginlere kolayca 
mühendis, kolayca kimyager, kolayca mimar 
olmak yolunu açmıştır. Biz, özel sektör bu 
memleketin eğitimindp rol oynamasın demiyo-
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ruz. Oynasın ama oyunu oynıyanlarm kaidele
rine riayet ederek oynasın. Resmî Devlet okul
larında nasıl diploma almıyorsa, özel okullarda 
da öyle diploma alınsın. Zenginler için kolay 
bir yol bulunmasın, istediğimiz budur. 

Arkadaşlar, diğer hususları maddeleri gel
diği zaman arz edeceğim. Fakat tümü üzerin
deki konuşmalarımı bitirmeden iki noktaya da
ha temas etmeden geçemiyeceğim. Bunlardan 
birisi kanunun gerekçesidir. Son zamanlarda 
sayın senatörler getirilen kanunların gerekçe
lerine dikkat etmişlerse bu gerekçelerin zafiye
tini kolayca görmüşlerdir. Gönül çok isterdi ki, 
bilhassa Hükümet tarafından sevk edilen tasa
rılarda gerekçe dört başı mamur olsun. Bir 
gerekçe sadece farzı kifaye değil, sadece âdet 
yerini bulsun diye konmuş bir unsur değildir. 
Gerekçede o kanunu tanzim ederken güdülen 
anafikir, maddelerin tanziminde güdülen fi
kirler mutlaka ortaya konmalıdır. Halbuki Hü
kümet getirdiği gerekçeleri okurken görüyoruz 
ki bunları görmeye imkân yoktur. Bundan son
ra Hükümetin getireceği tasarılar gerekçe ba
kımından dörtbaşı mamur olsun. Zikredeceği
miz diğer ciddî bir unsur kanunun fizikî terti
bidir. Kanun zaman zaman ibareden eğitime, 
eğitimden murakabeye, murakabeden tekrar 
eğitime atlamış fakat sağlam bir tasnif tam 
olarak yapılmamıştır. Halbuki kanunun iyi 
bir tasnife tabi tutularak tedvin edilmesinde 
kanaatimizce büyük faydalar vardır. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Müddet ve görüşecek üyelerin 
çokluğu hesabiyle 'konuşma müddetinin on da
kikaya indirilmesi hakkında bir teklif vardır. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Konuşacaklar fazla değil, müddet de var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Görüşenlerden başka dokuz ki
şi daha var. Takriri ıttılaınıza arz edip oyla
rınızla halledeceğiz. 

Başkanlığa 
Özel okullar kanun tasarısı müddetli oldu

ğundan şahıs adına yapılacak konuşmaların on 
dakika ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Kütahya 
Orhan Akça Etem Erdinç 

BAŞKAN — Sayın Ege, takririn aleyhin
de buyurun,.efendim. . 
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MEHMET ALt DEMİR (Tunceli) - Aley

hinde konuşacağım. Bu kanun Mecliste L9 g"m 
konuşulmuştur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın') - Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; müzakere et
mekte olduğumuz tasarı şimdiye kadar Senato
ya gelen tasarıların en ehemmiyetlilerinden bi 
risidir. Biz maalesef meseleleri sadece madde 
ile ölçer hale geldik. Şimdi bu bir artırma ek
siltme mevzuu olsaydı, vekillerin birisi gelir bi
risi giderdi. Hükümet ona göre bir tutum içi
ne girerdi, iktidar partisi ona göre yer alırdı, 
muhalefet ona göre otururdu ve sonuna kadar 
burada didişirdik. Ama mesele bir madde mev
zuu değil, bir mâna, ruh mevzuu. Bu memle
ketin istikbalini kendilerine emanet edeceğimiz 
insanların çocuklarımızın yetiştirilmesiyle ilgili, 
hem de o kadar mühim bir konu ki biraz önce 
konuşan muhterem senatör Mettımet özgünes 
burada varlıklı varlıksız mevzuundan, özel 
okulların' zengin kişilerin çocuklarının okuma
sına mahsus birer imkân kaynağı olup olmama
sından bahisle çok ehemmiyetli sosyal bir mev-
zuya dokundu. Memleketimizde dumanı üstün
de, istimi üstünde bu meseleleri istismar etmek 
istiyen insanlar vardır, ve bu memlekette sos
yal mevzularda zengin, fakir, varlıklı, varlıksız 
meseleleri günümüzde çok iyi istismar mevzuu 
olurken bu kanunun müzakeresinde tümü üze
rinde, maddeleri üzerinde teker teker ve esas
lı olarak konuşmazsak ve bu maddeleri haki
katen memleketimizin bugünkü sosyal imkân
ları ve ortamı ile istikbali hakkında alacağımız 
kararları, Beş Yıllık Plânı Türk-ye'nin istikba
lini bütün bunları göz önünde tutarak müzake
re etmeden geçecek olursak ve bir idarei mas
lahatçılık içinde; şunun tarihi, günü doluyor, 
diye burada atlatırsak hakikaten Senato bü
yük bir vebal sırtlamış, omuzlamış ve vicdanen 
ıstırap içine düşmüş olması gerekir. Bir ta
raftan talebeler sokaklarda ya okul ya bilmem 
ne diye bağırdığı zaman derhal imkân aramaya 
kalkanlar, onları yerleştirecek yer bulmak için 
9 çeşit çare arayanlar, bir taraftan da bizler bu
rada elimize gelmiş bir imkân, fırsat varken, 
- bir defa tasarıyı getirenlere geç olmakla be
raber teşekkür etmek isterim - çok önemli bir 
kanun tasarısı gelmiştir. Bu tasarının üzerinde 
esaslı olarak konuşmamız, maddeleri Üzerinde 
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durabilmemiz, arkadaşlarımızın yegân yegân 
fikirlerini beyan edebilmeleri için, hatiplerin 
sözlerinin tahdidedilmesinin aleyhindeyim. Yük
sek Heyetiniz bu önergenin reddini tasvip bu-
yurursa, arkadaşlarımızın konuşma imkânları 
tahdidedilmemiş olur ve müzakere fırsatı elde 
edilerek söz eşitliği de burada tatbik edilmiş 
olur. Bu imkâna kavuşuruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrir mahiyeti itibariyle, tü
mü ve maddeleri üzerinde de sayın üyelerin 
10 ar dakika müddetle konuşmaları âmirdir. 

Takriri oya arz ediyorum, Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Amil Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• 

Saym Başkan muhterem arkadaşlarım, Anaya
samızın 21 nci maddesinin koyduğu esasa göre, 
«özel okullar Devtet okulları ile ulaşılmak is
tenilen seviyeye göre düzenlenir.» Yine aynı 
madde özel okulların Millî Eğitim. Bakanlığı
nın denetim ve gözetimi altında olduğunu 
ifade etmektedir. Bugün Yüksek Huzurunuza 
getirilmiş olan tasarı, işte Anayasanın bu mad
desindeki esaslara göre hazırlanarak gelmiş bu
lunmaktadır. Bu tasariyle üç katagori özel okul 
düzenlenmiş bulunuyor. 

Birincisi Türk vatandaşı olan gerçek ve tü
zel kişiler tarafından açılmış olan özel okul-
laı*. 

İkincisi azınlıklar dediğimiz Türk vatandaş
ları tarafından açılmış bulunan özel okullar. 
Üçüncüsü yabancı gerçek ve tüzel kişiler tara
fından Türkiye'de açılmış bulunan özel okul
lar. 51 nci maddeyi ihtiva eden bu çok önemli 
tasarı bilhassa 5 nci, 6 nci ve 20 nci maddele
rinde özellikle yabancı özel okullardan bahset
mektedir. Diğer maddeleri de kanunun, bu ya
bancı özel okullarına pek tabiî olarak uygula
nacaktır. Bendeniz bilhassa konunun burada 
benden evvel konuşan arkadaşlarımın ifade 
buyurdukları arzuya uyarak, yabancı özel okul
lar acısından incelenmesi için Yüksek Huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Tasarı yabancı uy
ruklu gerçek veya tüzel kişilerin her ne suret
le olursa olsun, Türkiye'de yeniden özel öğre
tim kurumu açamıyacakları esasını kabul et
miştir. Bu suretle bugün mevıcudolan yabancı 
okulların mevcudiyetleri kabul edilmekte, an-
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cak yabancıların bundan sonra Türkiye'de özel 
okul açmaları yasaklanmaktadır. 

Diğer taraftan, yine tasarıya göre yaban
cılara ait okulların binaları genişletilemiyecek, 
çoğaltılamıyacak, bu okullar şube açamıyacak-
lardır. Bu okulların yine mevcut binalarının ye
rine kâim olmak üzere yeniden binalar inışa 
edemiyeceklerdir. Bu okullar her hangi bir su
retle mülk edinemiyecek veya kiralıyamıyacak-
lardır. Mevcut binalarında ihtiyaç sebebiyle 
tamir yapmak Millî Eğitim Bakanlığının izni
ne tabi tutulmuştur. Tasarının getirdiği bu 
hükümler; bu müesseselerin hukukî ve ahdî du
rumları bakımından doğru ve isabetli midir? 
Bu cihetin araştırılması ve bu konunun Yük
sek Senato önünde tartışılması gerekmektedir. 
Türkiye'de yabancı okulların hukukî durumu 
meselesi yabancı müesseselerin ve yabancı tüzel 
kişilerin Türkiye'de gayrimenkul mallara ta
sarrufları meselesiyle sıkı surette ilişkilidir. 
Okul, hastane, yetimhane kilise gibi ilmî, hayrî, 
dinî müesseseleri ihtiva eden yabancı müessese
ler Osmanlı İmparatorluğunun müsamahasiyle 
memlekketimize gelip yerleşmiş ve memleketin 
muhtelif zamanlarında, kapitülasyonların sağla
dığı imtiyazlardan faydalanarak mevcudiyetle
rini idame -etmiş olan teşekküllerdir. Bunlara 
karşı Türkiye Cumhuriyetinin ne gibi mülkiyet
ler altında olduğunu anlamak için Lozan Mua-
hadcsin-e kadar olan devre ile - Lozan'dan son
raki devreyi ayırmak lâzımdır. 1923 Lozan An
laşmasına kadar olan devreyi başlangıçtan 

1901 e kadar olan birinci safha, 1901 den 1914 e 
kadar olan ikinci safha ve 1914 - 1923 devresi 
olmak üzere üç bölüme ayırmak kabildir. Birinci 
safha başlangıçtan 1901 yılına gelinceye kadar 
Türkiye'de yabancı tüzel kişilerin mevcudiyet
leri ve gayrimenkule tasarrufları hukukan ta
nınmamıştı. Tatbikatta mevcudolan yabancı mü
esseseler ve onların ekseriya muvazaa voliyle ta
sarruf ettikleri gayrimenkuller tamamen fiilî 
veya bâzı münferit fermanlara dayanıyordu. 

24 Cemaziyülevvel 1286 tarihli «Maarifi 
Umumiye Nizamnamesi» nin 129 ncu maddesin
de (birinci tertip düstur, cilt 2, sayfa 204) bu
lunabilir. Hususi mektepler meyanında ecnebi 
mekteplerden (ve gerek ecnebi tebaasından 
olan fertler ve şahıslardan biri meyanında ih
das olunan ve tesis olunan mekteplerdir) di-
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ye bahsedilmek suretiyle yabancı tüzel kişiler 
tarafından mektep açılmasına müsaade edilmi-
yeceği gösterilmiştir. Aynı maddeye göre açıla
cak mekteplerin ruhsat alması lâzımdır. Ruh
satsız mektep açmanın 1286 tarihli Ceza Kanu
nunun 140 ncı maddesine göre 5 altından 30 al
tına kadar cezası vardır. 

İkinci safha, 1901 - 1914 safhası 1901 den 
sonra ahdî bir safha başlamıştır. Bu devre 
26 Ağustos 1914 te kapitülasyonların tarafımız
dan tek taraflı olarak ilgasına kadar devam 
etmiştir. Bu zamana ait başlıca mühim hukukî 
vesikalar, Fransa ile yapılan 1901 ve 1913 an
laşmaları. 

Ecnebi müesseselere ve bu meyahda yabancı 
okullara yapılacak muameleyi gösteren bâzı 
padişah iradeleri, 1328 tarihli hükmi şahısların 
gayrimenkul mallara tasarrufu hakkındaki ka
nun, 30 Ağustos 1331 tarihli hususi mektep
ler talimatnamesidir. Bu talimatname Millî Eği
tim Bakanlığının Tebliğler dergisinin 11, 
18 Ağustos 1941 tarihli 132 ve 133 numaralı 
sayılarında tekrar yayınlanmıştır, içinde ecne
bi mektepler hakkında da hükümler vardır. Bu 
talimatnamede yabancı tüzel kişilerin yeniden 
okul açmalarına izin verilmemiştir. Yalnız ya
bancı gerçek kişilerin okul açmalarına imkân 
sağlanmıştır. Bununla beraber yabancı gerçek 
kişilerin okul açma taleplerinin Maarif Vekâ
letince gerekçe beyan edilmeden reddedilebile-
ceği kabul edilmiştir. 

1901 de Fransa ile yaptığımız anlaşma ile 
ilk defa olarak yurdumuzdaki Fransız okul, 
hastane, hayır ve din müesseselerini tanıdık. 
Bundan en ziyade müsaadeye mazhar Devlet ka
idesine dayanarak kapitülâsyonlardan istifade 
eden devletler 1914 te kapitülâsyonların tarafı
mızdan lağvına kadar faydalandılar. 

1914 ten 1923 e kadar üçüncü safhaya ait 
mühim vesikalar 1921 de Ankara'da Fransız
larla akdettiğimiz anlaşma ile 1922 tarihli bir 
Bakanlar Kurulu kararıdır. 

Fransa ile aramızda 20 Ekim 1921 tarihin
de Ankara'da imzalanan itilafnameyi tamamla
mak üzere aynı günde murahhasımız tarafından 
Fransız murahhasına gönderilen mektupta 
(Fransız eğitim ve sağlık müesseseleriyle hayrî 
müesseselerinin... Türkiye'de mevcudolmakta 
devam edecekleri) taahhüdedilmiştir. 
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kararının konusu şudur: Amerikan yakın Şark 
heyeti ve misyoner şirketleri tarafından Türki
ye'de okullar ve yetimhaneler açmak için mü
saade istenmiş, Maarif Vekâleti biraz evvel 
bahsettiğim hususi mektepler talimatnamesi
nin 4 neü maddesine dayanarak mekteplerin 
açılacağı yerlerde Amerikan uyruklu kimsele
rin mevcudolmamasma binaen bu talebi red
detmiş ve bu maddeyi tatbik etmeye devam 
edeyim mi diye Bakanlar Kurulundan keyfiye
ti sormuş. Bakanlar Kurulu 30 Temmuz 1922 
tarihinde yabancı mektepler hakkında hususi 
mektepler talimatnamesi hükümlerinin korun
masını, yardım heyetleri tarafından açılacak 
yetimhanedeki öğretimin Türk tebaası namına 
ruhsatnameye bağlanmasını, Fransızlarla olan 
itilâf mucibince harbten evvel mevcut mektep
leri hakkında kanunlarımıza riayet ettikçe mü
saadede bulunulmasını ve fakat yeniden okul 
açılmasına izin verilmemesini kararlaştırmıştı. 
(Millî Eğitim Bakanlığı dergisi 19 Ağus
tos 1941 nüshası.) 

Buraya kadar Lozan'dan evvelki durumu 
ve bunun dayandığı ahdî ve kanuni vesikaları 
hülâsa etmiş oldum. 

Lozan ve ondan sonraki devrede: ingiliz -
Fransız ve İtalyan okullarının durumu, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin okul ve müessesele
rini, bunların dışında kalan devletlerin okulla-
riyle müesseselerini ayrı ayrı gözden geçirmek 
zorunluğu vardır. 

Meselenin Lozan safhasına ait vesikalar Lo
zan mektuplarıdır. Asıl Ahdî vesikayı 24 Tem
muz 1923 tarihli ve Türk baş murahhası ismet 
Paşa tarafından yazılmış olan bu mektuplar 
teşkil etmektedir. Bunlar üç tanedir. İngiliz 
Fransız ve İtalyan murahhaslarına hitaben ya
zılmıştır. Hepsi birbirinin tamamen aynıdır. 
örnek olarak burada ingiliz murahhasına ya
zılmış olan metni okuyorum : 

Ekselans, 
Lozan'da imzalanan ikamet mukavelesine 

atfen ve birinci komite tarafından 17 Mayıs 1923 
oturumunda mezkûr mukaveleye raptedilecek 
beyannamenin yerine mektuplar ikamesi hak
kında verilen karara tevfikan Hükümetimin, 
Britanya imparatorluğuna mensubolup 
30 Ekim 1914 ten önce Türkiye'de mevcudiyet-
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leri tanınmış olan din, mektep ve hastane tesis
leriyle hayır müesseselerinin mevcudiyetlerini 
tanıyacağını Hükümetim namına beyan etmek
le kesbi şeref eylerim. Hükümetim bugün imza
lanan muahede tarihinde Türkiye'de fiilen 
mevcudolan mümasil Britanya müesseselerinin 
durumlarını, bunları nizama uydurmak üzere, 
hayırhahane bir şekilde tetkik edecektir. 

Yukarıda anılan tesis ve müesseseler her 
nevi vergi mükellefiyetleri bakımından mü
masil Türk tesis ve müesseseleriyle eşit muame
le görecekler ve bu müesseseler hakkında cari 
olan âmme intizamı hükümlerine, kanunlara ve 
nizamlara tabi olacaklardır. 

Şurası da mukarrerdir ki, Türk Hükümeti 
bu müesseselerin faaliyet şartlarını ve mektep
lere gelince, bunların tedrisatını, amelî ve tat
biki düzenini (pratik organizasyonunu) nazarı 
itibara alacaktır.» Mektup burada bitiyor. Görü
lüyor ki, bu mektuplarda iki katagori müesse
se ele alınmıştır. Birisi 30 Ekim 1914 ten evvel 
Türkiye'de kurulmuş ve tanınmış müesseseler; 
diğeri de 23 Temmuz 1923 te Türkiye'de fiilen 
mevcudolan müesseselerdir. 

Lozan'dan sonra 1934 yılında neşredilen 
2644 sayılı Tapu Kanununun 3 ncü maddesiyle 
bir taraftan yabancı müesseselerin bu arada 
yabancı okulların gayrimenkul tasarrufları 
hakkında hüküm konmuştur. Bu hükmün ga
yesi ahden tanıdığımız veya mevzuatımız ve 
Devletler hukuku kaideleri icabı tanımak mec
buriyetinde bulunduğumuz eski yabancı mües
seselerin diğer taraftan Lozan'da durumlarını 
hayırhahane tetkika tabi tutacağımızı taahhii-
dettiğimiz mahdut sayıdaki istisnai yabancı 
müesseselerin gayrimenkul tasarruf vaziyetle
rini kanuna ve nizama uydurmaktan ibarettir. 
Ve yalnız" bu esM yabancı müesseselerin ihti
yaçlarına matuf ve münhasırdır. Maksat yeni 
yabancı müessese ve okul kurulmasına müsaa
de etmek değildir. 

.1935 yılında yabancı okullar önergesi adiy
le bir talimatname neşredilmiştir. Fikir ver
mek için bu talimatnamenin bâzı maddelerin
den bahsedeceğim. Bu talimatnamenin 17 nci 
maddesine göre (hiç bir yabancı okul yeniden 
şube açamaz). Bu maddeye ilişkin bir tamim
de, «talebesi fazla olan bir sınıfın ikiye ayrıl
masına 17 nci madde mâni değildir.» denilmek-

— 306 — 



C. Senatosu B : 60 
tedir. Talimatnamenin 18 ve 7 nei maddesine 
göre «yabancı okullarda yeniden ihzari sınıf
lar açılamaz, yabancı okullarda Bakanlığa kay
dettirdikleri sınıflar sayısı artırılamaz.» denil
miştir. Ve bu talimatnamede (Millî Eğitim Ba
kanlığı dergisi 22 . 9 . 1949 gün sayı 140 nüs
hasında yayınlanmıştır.) 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan mektupları 
aynı tarihte imza. edilen ikamet mukavelesine 
matuftur. Bundan dolayı bu mektupların yü
rürlük süresi ikamet mukavelesinin 7 yıldan 
ibaret olan müddetine bağlıdır. O mukavele 
7 yıldan sonra feshedilmiş olduğu için o tarih
ten itibaren Lozan mektupları da yürürlükten 
kalkmıştır. Dışişleri Bakanlığımızın ötedenberi 
görüşü böyledir. Ancak Lozan mekktupları ile 
kati olarak tanıdığımız müesseseleri ve hakları 
- o hudutlar dâhilinde tanımaya bugün de de
vam etmek Devletimiz için ahdî bir borçtu t-. 
Zira tanıma ile mektuplar, tanınan müesseseler 
lehine hüküm ifade etmiş ve müktesep 'bir hak 
vücuda getirmiştir. 

Lozan mektuplarının müddetlerinin bitmesi 
suretiyle meriyetten kalkmış olmalarının yalnız 
1923 de fiilen mevcudolup da durumlarını ha-
yırhanane tetkik etmeyi taabhüdettiğimiz mü
esseseler bakımından ehemmiyeti vardır, Bun
lar mektupların yürürlükte olduğu 7 yıl içinde 
Hükümete başvurarak durumlarını nizama uy
durmamış iseler artık Hükümetimizin bunların 
durumlarını hayırhahane tetkik mükellefiyeti 
hukukan son bulmuştur. Ancak şimdiye kadar 
bunları kapatmıyarak fiilen devamlarına mü
saade ettiğimize göre kanuna mııgayyir ve 
kapatılmalarını gerektiren bir halleri görül
medikçe bunları kapatmak mümkün değildir. 
Zira fiilî ve zımni bir müsaade teessüs etmiş
tir. 

B — Amerika Birleşik Devletlerine ait 
okullar ve müesseseler yurdumuzda Robert Col-
lege, Bible House, Amerikan hastanesi Tarsus 
Koleji gibi Amerika Birleşik Devletlerine men
sup birtakım eski müesseseler de vardır. Ameri
ka Birleşik Devletleri Lozan müzakerelerine 
iştirak etmekle beraber 24 Temmuz 1923 tarih
li muahedeyi imza ve tasdik etmemiştir. Bu 
sebeple bu Devlete ait müesseseleri ayrıca ince
lemek lâzımdır. 
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Bu Devletle akdedilen 1 Ekim 1931 tarihli 

ikamet mukavelesi 2002 sayılı Kanunla tasdik 
edilmiştir. Bu anlaşma ile Amerika'ya ait 
şirketlere en ziyade mazharı müsaade Devlet 
muamelesi yapılması kabul edilmiştir. Muahe
denin Türkçe metnine göre okullar ve diğer 
müesseseler muahedenin kapsamından hariç 
kalmaktadır. Halbuki İngilizce metinde Corpo-
rations kelimesi kullanılmıştır ki, bu kelime
nin mânası; görülmez, elle tutulmaz ve yalnız 
kanun nazarında mevcut suni varlıklardır. Bu 
da hükmi şahıslardan yani tüzel kişilerden baş
kası değildir. 

Şu halde bu muahedenin Türkçe metnine 
göre bunların durumları gayriahdîdir. ingiliz
ce metnine göre bunların durumu bilâkis ahdî
dir. Fransız ve italyan müesseseleri gibi mua
meleye tâbi olmalıdır. 

1950 den sonra yapılan anlaşma ile bu cihet 
teyidolunmuştur. 

O -— Diğer yabancı memleketlere ait okul
lar ve müesseseler. 

Yurdumuzda evvelce yerleşmiş diğer yaban
cı devletler okulları da mevcuttur. Bunlar Lo
zan müzakerelerinden hariç tutulmuştur. Bu 
itibarla haklarında ahdî bir mükellefiyetimiz 
yoktur. Fakat bunların vaktiyle usulüne tevfi
kan fermanlarla istihsal etmiş oldukları hak
lar da mükteseptir. Bunlara da gerek kendi 
mevzuatımız gerekse devletler hukuku kaide
lerine göre riayetle mükellefiz. Bir taraflı ola
rak bu hakları ref veya ihlâl edemeyiz. 

Buraya kadar verdiğimiz izahatın ışığı al
tında tasarının birinci ve 5 nci maddesinde ka
bul etmiş olduğu prensibin imzaladığımız an
laşmalara ve devletler hukuku 'kaidelerinin-bize 
yüklediği mükellefiyetlere uygun olarak kale
me alındığı anlaşılmaktadır. Çünkü bu madde
ler ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türki
ye'de yeniden okul açmaları yasaklanmış. Bu
gün mevcudolan okulların mevcudiyetleri de 
kabul edilmiştir. 

Şimdi bu okullara ait tatbikatta ehemmiyet 
arz eden bâzı meselelerin incelenmesi lâzımdır. 
Bunlar da tamir, tadil, genişletme, değiştirme. 
yanma, istimlâk gibi hallerde yapılacak mua
melelerdir. 

Tamir - vaktiyle bu yabancı müesseseler 
devlete zorla kabul ettirilmiş .oldukları için 
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Tasarıda tadil hususunda sarih bir hüküm 

yoktur. Bu eksiğin tamamlanması gerekir. 
Tevsi (genişletme) - Lozan'da ancak mevcu-

dolan müesseseleri ve mevcudoldukları şekilde 
tanımayı kabul ettik. Bu sebeple genişletmeye 
müsaade etmek hususunda ahdî bir mükellefi
yetimiz yoktur. Fakat Hükümetçe tasdik olu
nan programında fizik ve kimya okutmaya 
ruhsatlı bir okulun fizik ve kimya lâboratuva-
rı yoksa ve o okulun mevcut binasında böyle 
zaruri olan bir lâboratuvan yerleştirecek bir 
yer mevcut değilse Millî Eğitim ve diğer resmî 
makamlarca çok sıkı bir teftiş ve kontrol ile 
keyfiyet sabit olursa asgari ihtiyaç haddinde 
tutularak buna izin verilmesi tevsi sayılmamalı
dır. 

O. Senatosu B : 6 
onların gayrimenkullerini tamir talepleri müm
kün olduğu kadar mukavemetle karşılanırdı. 

«Saltanat devrinde şeyhülislâm bir karye
de kilisei kadime haraboldukta erbabı, heye
ti asliyesine nesne ziyade etmeksizin vaz'ı ka
dimi üzere tamire kaadir olurlar mı? Elcevap 
olurlar» diye fetva vermiştir. Görülüyor ki, 
bunların tamir bahanesiyle büyütülmesine asla 
göz yunrulmamıştır. Bir misal daha zikredeyim: 
İzmir'de Burunabat nahiyesinde Avusturyalı
lara ait bir kilisenin tamirine ruhsatı kapsıyan 
1246 tarihli fermanda «tmdi mabet hanei mez
kûrun tulen ve arzen ve kadden heyeti asliyesi
ni bir karış ve bir parmak tecavüz etmemek 
tamir ve inşası hususunda müsaadei aliyei mü-
lükânem bidiriğ ve arzan kılındığı...» denilmiş
tir. 

Lozan'da bunların tamirine müsaade etmi-
yeceğimize dair beyanımız yoktur. Lozan mek
tuplarının ruhu ve murahhas heyetimizin müza
kereler sırasında aynen (muhakkaktır ki, Tür
kiye Hükümeti müesseselerin vazife görmeleri
ne muhalefet niyetinde değildir» ve bir taraf
tan müesseselerin mevcudiyetini tanıyıp diğer 
taraftan tazip edici tedbirler almak yoluyla bu 
mevcudiyeti imkânsız hale sokmak Türkiye 
Hükümetince asla gaye değildir» yolundaki 
beyanlar bugün tamirlere müsaade etmemizi 
icabettirir. (Lozan zabıtları 2. takım cilt 1 say
fa 101, 102). Lozan mektuplarında mevcudo-
lan (yukarıda anılan tesisler ve müesseseler 
Türk müesseseleri hakkında cari kanunlara ve 
nizamlara tabi olacaklardır.) «Türk Hükümeti 
yabancı müesseselerin faaliyet şartlarını naza
rı itibara alacaktır» sözleri de bu noktayı teyi-
detmektedir. 

Ancak bu müsaadeyi verirken bunun Ba
kanlar Kurulu kararı veya Millî Eğitim Bakan
lığı kararı ile verilmesi zaruridir. 

Değiştirme (tadil) - tadillere de bu şartlar
la ve ancak müessesenin aslî mahiyetini değiş-
tirmiyen hallerde müsaade edilmelidir. Meselâ 
eski bir ahırın bugün garaj haline konması, bir 
jimnastikhaneye veya üstü kapalı bir teneffüs-
haneye hakikaten muhtacolan bir okulda bir 
bodrum veya deponun bu şekillere sokulması 
gibi. Bir mektebin mabet veya bir kilisenin 
mektep haline sokulmasına izin verilmemelidir. 

Değiştirme (tebdil) - Bundan maksat okulun 
kendi binasını başka bir bina ile değiştirmek 
istemesidir. Kaide olarak buna meydan veril
memelidir. Meselâ bir müessese başka bir bina 
almak üzere kendi binasını satarsa ikinci bina
yı almasına müsaade edilemez. Memnuniyetle 
görüyoruz ki, tasarıda bu esas kabul edilmiştir. 
Fakat tatbikatta bazan meselâ bir beldenin ve
ya özel idarenin bir yabancı okula onun elin
de bulunan ve kendilerine lâzım olan bir binayı 
almak üzere başka bir bina vermeyi teklif et
mesi ve bu hususta anlaşmaları mümkündür. 
Bu gibi hallerde işin Bakanlar Kurulunda gö
rüşülerek zaruret ve fayda varsa ancak o za
man müsaade edilmesi uygun olur. Tasarıda 
bıık konuda da sarahat yoktur. 

Deprem ve yanma - Okulun binası yanarsa 
veya depremde yıkılırsa ne olacaktır? Bina kıs
men yanmış ise tamir halinde olduğu gibi mu
amele yapılmalıdır. Kamilen ve Me kullanılmı-
yacak şekilde yanmış veya yıkılmış ise mües
sese ortadan kalkmış demektir. * Yenisinin ya
pılmasına müsaade için ahdî bir mükellefiyeti
miz yoktur. 

İstimlâk - İstimlâk ile de bir okulun elinde
ki gayrimenkulun kısmen veya tamamen orta
dan kalkması mümkündür. Fakat bu keyfiyet 
müessesenin kendi fiilî, yahut bir kaza netice
si değildir. Türk âmme kuvvetinin bir fiili ne
ticesidir. Bu farkı göz önünde tutarak tam ve
ya kısmî istimlâk halinde uygulanacak işlemi 
gösteren bir hükmün tasarıya ilâvesi yerinde 
olur. 
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hukukî ve ahdî açıdan görüşlerimizi ifade etmiş 
bulunuyoruz. Sözlerimi bağlamadan önce tasa
rının şekli üzerinde de bir kelime söylememe 
izin vermenizi rica ederim. Kenar başlıkları 
tamamen tesadüfi olarak tasanda yer almış, 
bâzı maddelere kenar başlıkları konmuş, bâzı-
lanna hattâ birçoklarına kenar başlıkları kon
mamıştır. Ya tamamen kenar başlıklarını kal
dırmak lâzımdır, veyahut bütün maddelere ke
nar başlığı koymak usulünü tercih etmek icabe-
der. Bâzı maddelerde kenar başlığı olması, bâ
zı maddelerde bulunmaması kanun tekniği ba
kımından çok büyük bir eksiklik arz eder. Se
natodan bu şekilde çıkmamasını temenni ede
rim. Kanundaki tasnif bozukluğu hakkında bi
raz evvel Sayın özgüneş'in ifade buyurdukları 
mütalâalara aynen iştirak ediyorum. Kıymetli 
vakitlerinizi israf ettiğim için özür dilerim he
pinizi saygı ile selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ (Yok ses
leri) 

Sayın Ağırnash, söz almış bulunuyorsunuz. 
Fakat Komisyonda üyesiniz. Söz hakkınız da 
mahfuz olmadığı için size söz vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk (Yok sesle-

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 
ri), Sayın Arıkan. 
sayın senatörler, 

özel okullar Kanununa göz atarken ben bu 
kanunda özel yüksek okullar kısmına kısaca 
değineceğim. Zira grup sözcüleri ve şahısları 
namına konuşan arkadaşlarım muhtelif nokta
lara geniş mikyasta temas etmişlerdir. Tekrar
da fayda duymamaktayım. 

Üniversitenin gün geçtikçe artan ihtiyaçlara 
ve liselerimizden çıkan büyük bir gençlik küt
lesinin kabiliyetlerine uygun yüksek tedrisat 
yapma imkânlarına tam bir şekilde cevap vere
memesi ve kontenjanlarını artıramaması özel 
sektörün yüksek öğretim sahasında yeni bir keş
fine sebebolmuştur. Bu keşif son bir iki sene 
zarfında yüksek tedrisatta cazibolan meslekler
de kendini göstermiş ve açılan bu özel yüksek 
okullar bir Özel okullar Kanunu olmaması yü
zünden kontenjan bakımından hudutsuz bir 
talebe alma yolunu seçmiş bulunmaktadırlar. 
Bu kanun çıktıktan sonra Maarif Vekâletinin 
titizlikle üzerinde durmasiyle birçok şüphelerin 
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de üzerinde içtima ettiği özel sektörün bu özel 
okullarını gayelerine ve mihverine oturtacağı 
kanaatini beslemekteyim. Sadece şu noktalan 
anlamakta ve kanununda sarih hükümler bulun
maması karşısında müşkilât çekmekteyim. 

Özel yüksek okulların eşit bulunduğu üni
versite kollariyle muadeletleri ne şekilde teinin 
edilecek ve bu özel okullar mezunları ne mu
amele görecekler ve yine özel okullar Kanunu 
ile öğrenci hakları tam ve açık bir şekilde be
lirtmemiş olması kanunun noksanlıkları arasın
dadır kanaatindeyim. 

Yine özel okullar Kanununda özel okulların 
Türk maarifine yardımcı olması maksadiyle özel 
sektöre geniş imkânlar tanırken bilmiyorum 
hangi hislerin içinde senelerce bu memlekete 
hizmet etmiş çeşitli denemelerden geçmiş yıl
larca gösterdikleri müspet faaliyetlerle efkârı 
umumiyenin haklı olarak itimadını ve takdirini 
kazanmış köklü öğretim kurallan haline gelmiş 
ecnebi özel okullara ve yine yetiştirdikleri kıy
metli elemanlarla Türk sanayii Türk kültürü 
Türk ticari hayatı Türk hariciyesi ve nihayet 
Türk siyasi hayatına kıymetli vatanperver de
ğerli elemanlar vermiş olan ve vermekte devam 
eden özel ecnebi okullara hakikaten değerli 
öğretim kütleleriyle teçhiz edilen, para hırsı 
yerine Türk cemiyetine ve Türk kültürüne 
hizmeti gaye bilen eskiden açılmış ve mazileri 
îisra yaklaşanları da aralarında bulunan ecnebi 
özel okulları sanki birer ihanet yuvaları, sanki 
bu memlekete vatansız milliyet hislerinden uzak 
şahıslar yetiştiren müesseseler gibi, görerek, 
bilmiyorum hangi hisler tahtında ortadan kaldır
mak gibi yaşamalanna ve inkişâflarına meydan 
veremiyecek madde konmuş bulunmaktadır. Bu
nu anlamakta da müşkilât çekmekteyim. Bu 
hususları Hükümet ve komisyon acık olarak izah 
ederse memnun olacağım. Ben bu maddelerin 
Türk maarifine hizmet ile bağdaşamıyacağı ka
naatindeyim. 

Sayın senatörler, 
özel okullar Kanunu etraflı olarak ve her 

şeyi düşünerek meydana getirilmemiş bir ka
nun olarak görmekteyim. Nesillere intikal ede
cek sağlam ve dürüst kuruluşlar şeklinde olma
ları için tahdidedici hükümler ihtiva etmesi ve 
kesin müeyyideleri bulunması gerekmekte ol-

309 



O. Senatosu B : 60 
duğu kanaatindeyim. Bunun vicdanî mesuliyet- I 
lerinin çok ağır olduğu ve. noksanlıklarla çıka
racak olursak bunun büyük bir aile kütlesine ve 
öğrenci kütlesine tesir edeceği tabiîdir. Ve bu
nun vicdanî mesuliyeti de bizlere raei olacaktır. 

Hürmetlerimle. I 
BAŞKAN — Sayın flener... Yok. Sayın ttge 

buyurunuz. 

İSKENDER OKNAP EGK (Aydın) — Sa
yın Başkan. Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, 

Kf endim, ben tasarı üzerinde söze başlama
dan önce usulî bir mevzua temas etmek meebu- I 
riyetini hissettim. Bizim Parlamento çalışma
larımızda bâzı usul ve teamüller var ki, bunlar 
nasıl gelir, nasıl kurulur nasıl yürütülür insa
nın aklı biraz güç eriyor. Müzakere etmekte I 
olduğumuz tasarı, tamamen teknik bir mevzuu 
ihtiva ettiği halde bize mesnedolan elimizdeki 
tasarı Millî Eğitim Komisyonu gibi ihtisas ko
misyonunun tasarısı olacağı yerde, Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunun tasarısı oluyor. Ve ben 
buna öteden beri dikkat etmişimdir. Bu Bütçe 
ve Plân Karma Komisyonu, diğer komisyonlar 
sanki onun birer dalları imiş de bütün çalışma
lar, Bütçe ve Plân Komisyonu için hazırlanıyor
muş gibi bir sistem ve anlayış içerisinde tetkik- I 
ler yapılır, çalışmalar yapılır. Bütçeyi ve plânı 
icabettiren mevzularda elbette Bütçe ve Plân 
Komisyonunun da fikri alınır. Bütçe ve Plân 
Komisyonunun ağırlığı fazla olabilir, ama tama
men teknik bir mevzu olan, ihtisası icabettiren 
ve Millî Eğitimin iştigal sahası içinde bulunan 
bir meselede yine Bütçe ve Plân Karma Komis
yonunun kararının esas olarak müzakere edil- I 
meşini yersiz gördüğümü ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız hazırla
nırken her bakımdan memleketin ihtiyaçları dü
şünülmüş ve yer yer Anayasada bunlar icabet-
tiği kıymette yerlerine yerleştirilmişlerdir. Ana
yasanın 21 nci maddesinde özel okullar hakkın
da bir kayıt vardır. Ve memlekette özel okulla
rın kurulması bunlar kurulurken hangi şartlar 
altında kurulması gerektiği ve Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından nasıl denetlenmesi gerektiği 
nasıl bir kanun düzenlenmesi icabettiği bu mad
dede sarih olarak ifade edilmiştir, işte elimiz
deki tasarı da, Anayasanın bu 21 nci maddesin
den mülhem olarak hazırlanmış ve hakikaten I 
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memleketimiz için çok lüzumlu ve memleketimi
zin istikbali için kendisinden bu şartları bünye
mize uygun olmak şartı ile çıkarıldığı takdirde 
istifade edeceğimiz büyük bir kanun olacaktır. 
Bu kanundan memleket âzami istifade etme yol
larını arıyacaktır. Ancak ben, bilhassa Sayın 
Mehmet özgüneş'in konuşmasından sonra bir 
nokta üzerinde kafam takıldı. Onun üzerinde bi
raz durmak isterim. O da eğitimde ve öğretim
de fırsat eşitliği meselesidir. Türkiye'de fırsat 
eşitliği mevzuu her konuda, her dalda, her sek
siyonda muhakkak olan ve Anayasamızın ruhu
na ve mânasına uygun olan hiçbir zaman göz
den ırak tutmamamız gereken belli başlı bir 
prensilbolması gerekir. Bilhassa bu eğitim ve öğ
retim meselesi olunca meselenin hassasiyeti, 
önemi birkat daha artar. Bugün Türkiye'de fır
sat eşitliğini elde edememiş olmaktan mütevellit 
arzu ettiği, kaabiliyeti nisbetinde ve kendisinin 
daiha çocukluğundan beri içinde ve kafasında ya
şattığı bir mesleki elde edemeyip, tesadüfen an
cak bulabildiği, girebildiği okula gidip okuma 
mecburiyetinde kalan insanlar yaşları her neye 
varırsa varsın bu ıstırabı hâlâ içlerinde yaşar
lar. Bir insanın, çocukluk yaşında ve hele kaabi
liyeti de varsa, her hangi bir mesleke, her han
gi bir okula girememenin üzüntüsü o insanın ha
yatı boyunca devam eder. 

Maalesef bu fırsat eşitliklerini sekteliyen bir
çok sebepler vardır. Bu sebeplerden birisi de 
Devletin yeteri derecede okula ve öğret
mene salıibolamamasmdan ileri gelmektedir. Fır
sat eşitliği düşünülürken, öğrencinin, öğrenimini 
(yapmak isti yen yüksek okul öğrencisinin zekâ 
hafıza, çeşitli testlere tabi tutularak kabiliyeti
nin teslbiti ve mesleke olan yatkınlığı ölçülüp 
tam mânasiyle tesbit edilemediği için, bir heves
le ve bilhassa geliri, kazancı bol olan kolay yol
dan kazanç temin edilen mesleklere karşı genç
lerde bir arzu uyanıyor ve kendi kabiliyetini o 
sahada memleket için faydalı olup olmıyacağmı 
düşünmeden sadece bir menfaat düşüncesiyle 
bâzı insanlar okul ve meslek seçiminde sadece bu 
kazanç, kolay kazanç yollarını ihtiyar ediyor
lar. 

Bunun karşısında bir de Devletin ihtiyaç 
duyduğu sahalara eleman yetiştirmek için okul
lar arasında eğitim fırsatı eşitliğini gideren ted
birleri de oluyor. ihtiyacı olan sahaya eleman 
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yetiştirecek olan okullar için koymuş olduğu im- I 
tihan ve testleri daha kolay, o sabada elemana 
ihtiyacı olmadığı okullar için ise daha sıkı im
tihan ve daha sıkı test usulleriyle bunu da kıs
men engellemek ve önlemek ister. Çok üzerin
de tartıştığımız bir konu da yeri gelmişken ifa- I 
de edeyim bu köy enstitüleri mevzuudur. Bir 
taraftan eğitimde fırsat eşitliği deıiken, bilhas
sa öyle sanıyorum, fırsat eşitliğini müdafaa 
eden kimselerin bir kısmı, bu köy enstitüleri ni
çin kapatıldı diye âdeta üzüntü içindedirler ve 
o kişilere ifade etmek isterim ki, köy enstitüle
rinin fırsat eşitliği neresıindedlr ve bizim bu
günkü Anayasamızın eğitim ve öğretim mevzu- I 
undaiki espirisi karşısında, köy çocuklarına «Sen 
ille de köy enstitülerine gideceksin ve öğretmen I 
olacaksın» şeklinde bir zorlama Devlet ve Hü
kümet olarak bizim ne dereceye kadar hakkımız
dır? Bu bakımdan bu koy enstitülerinin kapa
tılması, bir taraftan da Anayasanın ruhuna 

-tamamen uygundur. Türkiye'nin eğitim ve öğ
retim politikasının muvaffakiyetle uygulanabil
mesi için her şeyden önce eğitime ayrılan bütçe
nin, Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçenin I 
Türkiye'nin eğitim politikasını yürütebilecek 
ağırlıkta yatırımların yapılmasına imkân vere
cek miktarda olması şarttır. Ama bugünkü 
millî bünyemizin Türkiye'nin insan yetiştirme 
gücün yapması gereken çeşitli yatırımları kar-
şılıyacak bütçeyi Millî Eğitim Bakanlığına tah
sis etmesine imkân olmadığı hepimizin malû
mudur. Bir taraftan nüfusun artması, bir ta
raftan memlekette okuma arzusunun çoğalması 
ve Devlet olarak, millet olarak da, okumaya 
karşı teşvik edici davranışlar, okulların istia
bını çoktan aşan öğrenci yığınlarıyla doldur
muştur. 

Şunu hem sevinerek, hem de üzülerek ifade 
etmek istiyorum ki; bizim talebeliğimiz zama- I 
nmda okullar, beş saat ders yapardı. Bu beş 
saat dersin üç saati sabahları, iki saati de öğle
den sonraları, olurdu ve teneffüslerde 15 dika-
ka, öğlen teneffüsü birbuçuk saat gibi geniş 
imkânlar içinde rahat rahat okumak imkânına 
sahiptik. Sınıflardaki mevcudumuz da, ki son 
senelerde ancak lisenin sonunda böyle olmuş
tur. Orta ve ilkokullarda sınıfların mevcudu 
40 ı da aşmamakta idi, zaten okullar için norm I 
bir kadro ifade edilmek lâzımgelirse âzami 40 J 
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tır. Sınıfta öğrenci mevcudu, bunun üzerine çık
tığı takdirde öğretmenin sınıfa hâkim olması ve 
öğrenciler üzerinde gerekli tesiri yaratması im
kânsız hale gelir. Sonra sonra, okul ihtiyacının 
artması, nüfusun çoğalması neticesinde sınıflar 
80 - 90 - 100 e kadar artmıştır. Bu da yetmi
yor. Bununla da netice alınmadığı için ikili, 
üçlü öğretim yapmak mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. Bu vaziyet karşısında, özel okullara mem
leketimizde şiddetle ihtiyacolduğu aşikârdır. 
Ancak özel okulların kuruluşunda sadece ticari 
zihniyetin esas olması ve özel okulculuğu bir 
nevi kazanç ve hattâ zengin olma kaynağı ola
rak kabul edenlere imkân hazırlaması kadar 
büyük tehlike tasavvur edemiyorum. Her saha
nın suiistimali olabilir. Fakat insan yetiştirme
de yapılacak suiistimalin neticesi memleket için 
en büyük tehlikeyi, en büyük zararı doğurur. 
Bu bakımdan bu ticari zihniyeti önlemek, özel 
okuleulukta esas olması lâzımdır. Gönül ister 
ki, kurumların, bilhassa bu mevzuyla ilgili Öğ
retim ve eğitim mevzuuyla ilgili Türkiye eğitim 
ve öğretimine yardımcı olacak kurumların ka
zanç. ve ticaret düşünmeden kuracakları okul
lar ki, Türkiye'de buna verebileceğimiz misal
ler vardır, bunlar şerefli mesai! eriyle memleke
te yararlı insanlar yetiştirmişler ve yetiştirmek
tedirler. Bilhassa bu yöne kıymet vermek ve bu 
yönü himaye etmek esas olmalıdır. Özel okul 
dediğimiz zaman, muhakkak ki, özel kelimesi 
özel teşebbüsün, özel sektörün harekete geçmesi 
demektir. Ticari zihniyetle okul açma mevzuur 

na dokunurken yani hiçbir özel okul ticari bir 
niyette olmıyacak, sadece maarife, memlekete 
hizmet edecektir. Bundan bir kazanç elde etmi-
yecektir, demek istemiyorum. Elbette bu saha
da da çalışan insanlar çalışmaları ve mesaileri 
nisbetinde bir kazanç elde edeceklerdir. Ama bu 
kazancın meşru olması, ama bu kazancın bu 
memleketin insanlarının yetişmesinde sadece ti
cari bir istismar mevzuu olmamasını temin ede
cek şekilde denetlenerek hassasiyetle üzerinde 
durulmakla elde edilebilir. Yabancılar tarafın
dan açılmış okullara gelince; muhterem arka
daşlar Meclisteki müzakerelerde ve bizim ko-
misyonlarmızdaki müzakerelerde maalesef yan
lış bir hava estirilmiştir. Adeta, Türkiye'de mev-
cudolan, Türkiye'de yabancılar tarafından açıl
mış olan okullara karşı bilhassa Millî Eğitim Ba-
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kanlığının bir kampanya açmak niyetinde oldu
ğu gibi bir hava estirilmiştir. Bunun sebebi bi
zim bilhassa son yıllarda millî mevzularda çok 
hassas oluşumuzun, milletimizi, memleketimizi, 
birliğimizi, beraberliğimizi ilgilendiren konu
larda meselelerin üzerine çok hassasiyetle eğil
memizin bir neticesi olarak kabul ediyorum. 
Aslında tasarıyı dikkatle tetkik ettiğim zaman, 
yabancılar tarafından açılacak okullar için böy
le rijit konuları bertaraf edici, ben kayıt göre
medim. Mevcut okullar devam edecektir, yürü
tülecektir. Maddesi geldiği zaman bâzı ufak 
tefek temennilerimiz olacaktır. Ama şunu sara
hatle ifade etmek isterim ki, Türkiye'de yaban
cı okullar bu memlekete çok faydalı hizmetler 
yapmışlardır. Bunları da şükranla ifade etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz iyiyi ve kötüyü açıkça 
ifadeden çekinmiyelim. Yabancı okullardan 
memleketimiz için faydalı olanları vardır. Ya
bancı okulların memleketimiz için zararlı olmuş 
olanlarından bahsetmeye kalkan olursa, ben onu 
o yabancı okullarda değil, bizim yine kendi 
maarifimizde ararım. Eğer maarifin gerçekten 
bunları ciddî bir şekilde denetlemesi ve teftişe 
tabi tutması mevzuubahsolursa, yabancı okul
lar üzerindeki bugünkü evhamımıza hiçbir se
bep yoktur. Çünkü, Millî Eğitim Bakanlığı, tef
tiş salâhiyetini bu mektepler üzerinde de yürüt
mektedir. Teftiş edebilir ve onların muayyen 
prensiplerin dışına taştıklarını gördüğü an ted
bir almaya salahiyetlidir. Bu bakımdan bu im
kân ve salâhiyet elimizde olduktan sonra, ya
bancı okulların devamına ve yabancı okullar
dan istifade etmemize hiçbir mâni göremiyorum 

Millî Eğitim Bakanlığı özel okullar kanun 
tasarısı hazırlanırken ve bu tasarı Mecliste mü
zakere edilirken, komisyonlarda müzakere edi
lirken hassasiyetle üzerinde durulmuştur. An
cak bu hassasiyet karşısında meselâ bina ve 
lojman mevzuları, meselâ araç ve gereçler, me
selâ öğretim üyelerinin tesbiti ve tâyini mevzu
larında o kadar hassasiyetle durulmuştur ki, 
bunlar için; meselâ özel öğretim kurumunun aç
ma izni, yine öğretime başlama izni, teftiş ve 
uyarma gibi madde madde yeri gelince üzerin
de duracağımız maddeler var ki, bu maddeleri 
dikkatle okuduğumuz zaman bir özel okul aça
cak olan şahsın veya topluluğun veya bir kurul 
o kadar kayıtlarla 'bağlanıyor ki, daha okulu 
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•açmadan bina olarak, icabederse lojman ola
rak, araç ve gereç olarak, müzik salonundan, 
jimnastik salonuna kadar, kitaplığı, lâboratu-
varı tamam, öğretim üyeleri tamam. Bu sakilde 
bir okul açmak hakikaten ideal bir okulculuk-
tur. însan bunu Can ve gönülden istiyor. Ama 
şunu sorabilir miyim; Millî Eğitim Bakanlığı 
bu şekilde kaç tane okul açmıştır ve •aç.abilmiş-
tir? Türkiye'de adetâ bu artık darbımesel hali
ne gelmiştir, ,bir müdür, bir mühür. Bir orta 
okullarımız bu şekilde açılmıştır. Halen de de
vam etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet 
olarak bunu yapamaz iken, özel okullardan bu 
kadar rijit, bu kadar katı bir şey istemesi, ön-
hazırlık istemesi doğrusu bir parça insafsızlık 
oluyor. Halbuki zaman koymak şartiyle hayat
ta tekâmül şarttır. Yavaş yavaş geliştirmeye 
imkân vermek şartiyle hu iş ele alınırsa özel 
dkul açmak istiyenler bilhassa iyi niyetli olan
lar, meslekten yetişmiş, mesleke uzun yıllar ver
miş ayrılmış t ekaüdo^uş , şu olmuş bu olmuş 
kişilerin yine meslekle ilgili bir alanda çalış
malarına imkân verir. Ama bu kayıtlar bu ka
dar katı ve kati olursa Türkiye'de özel okul 
açma imkânı sadece yine büyük sermaye sa
hiplerine tanmTnış olacaktır. Bu da muayyen 
.kişilerin tekeline düşecektir. Öte taraftan 3 - 5 
öğretmen, 3 - 5 maarif sever yan yana gelip de 
bir okul açmak, çok cüz'i bir kazançla, mak
satla memlekete hizmet edeyim diye ideal bir 
çalışma yapmaya kalktıkları zaman 'buna im
kân bulamıyacak!ardır, buna imkân olamaz. 
Bu bakımdan maddelere geldiğimiz zaman fi
kirlerimizi ifade etmeye çalışacağız. Bu mad
deler çok (katıdır. Bunları biraz daha yumuşat
mak, imkânları bir parça daha genişletmek yo
luna gidersek hakikaten Türkiye'de özel okul-
culuğa imkân vermiş oluruz. Aksi takdirde 
özel okul meselesi biraz önce ifade ettiğim gibi 
muayyen büyük kazançlı kişilerin elinde ayrı 
bir kazanç menbaı halinde kalır. Sonra, özel 
okulların tabiî bu kanunun dışında hazırlana
cak olan yönetmeliklerde bilhassa dikkat edi
yoruz, son yıllarda özel okulculuk, daha ziyade 
yüksek okulculuk mevzuu haline gelmektedir. 
Çünkü, bu da bir kazanç düşüncesiyle ileriye 
atılıyor. Çünkü yüksek okulculukta kazanç im
kânı vardır. Biliyorsunuz üniversite çağma 
gelen öğrenciler üniversite ve yüksek okula 
gitme imkânına sahibolamıyor önü kapalıdır, 
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üniversitede yüksek okulda imkân yoktur. Ne 
yapacaktır? Bu bapta kalan kapasiteyi kıymet-
lendirebilmek için kalkıyor yüksek okul açmaya. 
Ve bu yüksek okullar açılırken de iyi niyetle 
açılmış, memlekete hakikaten hayırlı olmak ni
yetinde olanları tenzih ederim, ama, bir kısmı 
sadece kazanç endişesiyle bu okulları açmak 
için gayret sarf ediyorlar ve özel okulculuk da
ha ziyade yukarıya doğru yani, üniversite ve 
yüksek okullara doğru gidiyor. Halbuki Türki
ye'de özel okul ilkten daha önce hattâ ana oku
lundan başlayıp sırasiyle bilhassa orta öğretim
de ihtiyacolan bir sahadır bu teşvik görmelidir. 
Onun için böyle bir yönetmeliğe gidilirken 
bunlar nazan itibara alınmalıdır. İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de özel yüksek okul açmak 
ve bunların da bilhassa yüksek okul olmasını 
temin etmek hele bir de yabancı dil konulduğu 
zaman yüksek ücretler koyabilmek imkânını 

' sağlamayıp bu şekilde âdeta sadece kazanç en
dişesiyle hareket edenleri önliye.cek kayıtlar, 
pekâlâ kanundan istifade edilercık yönetmelik
ler yerleştirilebilir. Memleketin ihtiyaçları göz 
önünde tutularak. Şimdi bu okul ve bina mev
zuundaki sözlerimi bitirirken bir noktaya işa
ret edeceğim. Meselâ aklıma geldi. Ankara'da 
Maltepe Kız Enstitüsü diye bir enstitü vardır. 
Benim elimdeki şu kanun tasarısını okurken, 
işte salonu olacak, binası olacak, jimnastik sa
lonu olacak... 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa muhterem 
maarifçi arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bu oku
la kadar teşrif etsinler de, bu okulun bir tu
valeti var mı yok mu, ilk önce onu tetkik et
sinler. Ondan sonra Ankara'da özel okul aç
mak için müsaade verelim mi, vermiyelim mi? 
Münakaşasını yapalım. Ve bu okul içinde Millî 
Eğitim Bakanlığı ilgililerine ben defalarca söy
ledim ıbir Amerikan okulu vardı ilerisinde. Bu 
okul bir senedir boş duruyor. Orayı temin et
meye çalışın eledim, o dahi temin olmadı, özür 
dilerim bu husus sadet dışı oldu. Yalnız biz 
özel teşebbüsten bir şey isterken Devlet olarak 
ilk önce kendimi;; bunu yerine getirmek mecbu
riyetindeyiz. Ciddî Devlet ve Hükümet anlayışı 
içinde, Hükümet, Devlet kendisi yapamazken 
bunu vatandaştan istemek, özel teşebbüse im
kân vermek değil, özel teşebbüsü baltalamak 
olur. özel teşebbüse kaymak istiyenler de 
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Devlete ve Hükümete karşı kırgınlık hattâ düş
manlık doğar. Bunun neticesinde bu insanların 
memlekete faydalı hareket etmelerini imkân 
olmaz. Bir de devamlı olarak zaman zaman özel 
teşebbüste iş gören insanları daima istifhamla 
karşılamaya kalkarız. Ve özel teşebbüs sa
hiplerinin çoğunun şahsi çıkar peşinde oldu
ğunu ifade 'etmek gibi bir havanın içine son 
zamanlarda girmeye çalışırız. Bir taraftan bu 
havanın içino girmeye çalışırken, Hükümet ve 
Devlet olarak özel teşebbüsü bizim ne derece 
himaye 'ettiğimizi, namuslu, haysiyetli haki
katen memleket menfaatine çalışan, bir niyet 
içerisinde olan özel teşebbüse karşı koruyucu ne 
gibi kayıtlar koyduğumuzu onları nasıl himaye 
ettiğimizi lütfen düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bu okul için de böyledir. Devlet, özel okullardan, 
şunu şunu isterken kendi okullarını da asgari ona 
yakın imkânlara kavuşturması lâzımdır, öğret
meniydi, aracıydı gereciydi, kitabıydı lâboratu-
varıydı, jimnastik salonlarıydı. Olması lâzım
dır. Maalesef bu gayet güzel hazırlanmış olan 
tasarıda bu maddo madde, yegân yegân zikre
dilmiş olduğu halde bugün Türkiye'mizdeki 
okulları gidip gezdiğimiz zaman bunların yüz
de 50 sini en iyi okullarda dahi zor görürüz. 
Bu bakımdan tasarının maddeleri müzakere edi
lirken realiteleri unutmadan bu maddeler üze
rinde durmamız hayırlı olur. Beni dinlemek 
lûtıunu gösterdiğiniz için hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlan.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde altı 
arkadaş konuşmuştur. Bu hususta bir kifayeti 
müzakero takriri vardır. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Aley
hindi konuşacağım. 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhindfa buyurun, 
elendim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; benden 
önco konuşan arkadaşlarımızın da güzelce izah 
ettikleri gibi bu kanun büyük bir önem taşı
maktadır. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa ola
rak özel öğretimi himaye, kontrol ve teşvik 
altına alabilecek bir kanundur. Görüyorum ki, 
Senatoda ekseriyet şöyle dursun, birkaç kişiyle 
müzakereler d'avam etmektedir. Binaenaleyh ki
fayet aleyhinde konuşacak arkadaşlar da vardır. 
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iki teklif gelmiştir. Birisi Hükümetin 51 mad
delik, ikinci teklif de 68 madde olarak bizzat 
bendeniz tarafından getirilmiştir. Şüphesiz ki, 
bendeniz de konuşacağım, başka arkadaşlar da 
konuşacaktır. Onun için kifayeti kabul buyur-
mammızı ve böyle zayıf bir ekseriyetle değil 
de, hattâ ekseriyet de yoktur, bir toplulukla de
ğil de yarın 10.30 da ihbar edilmek suretiyle, 
Senatonun bütün üyelerinin davet edilmesi ve 
bu mühim kanunun Senatonun ekseriyeti arası 
ile çıkarılması doğru olur, kanaatindeyim. Bunu 
a 17; VÖ teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim kifayet takriri aley
hinde Sayın Ferit Alpiskender Bey konuşurken 
bâzı meselelere de değindi. Fakat ekseriyet hak
kındaki talepleri usul hükümlerin'e uygun değil
dir. Zilleri çalıyoruz, arkadaşlar gelirler. Ki
fayeti okutmak suretiyle oylarınıza arz edece
ğim. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerle ko

nu aydınlanmıştır; müzakerenin kifayetinin oy
lanmasını arz ederiz. 

izmir Samsun 
Ömer Lûtfi Bozcalı Refet Rendeci 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiytenler... Kifayeti 
müzakere takriri kabul edilmiştir, efendim. 

O. ZEKÎ (1ÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Efen
dim, komisyon ve Hükümet görüşücektir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere kabul edildi, 
Komisyonun görüşmesi diye bir usulümüz yok
tur. Kifayeti müzakere takririnden sonra yalnız 
sözde ısrar edilirse son söz üyenindir. Başkaca 
söz veremiyeceğim. Kifayet takriri oylanmadan 
evvel söz istemeniz lâzımdı. 

MİLLÎ EĞlTlM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURÎ KODAMANOĞLU — Biz vazifeliyiz. 

BAŞKAN — Bir tereddüt gösterdiniz, ko
nusalını mı, komışmıyalım diye. Ben dikkatle 
sizlere* baktım. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURİ KODAMANOĞLU - • Özür dilerim, işa
ret etmiştim. (Maddelere geçelim, sesleri.) 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil-
miştiı*. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Özel öğretim kurumları jKanunu 

Tanım 
MADDE 1. — özel öğretim kurumları; Tür

kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel 
hukuk tüzel kişileri Veya özel hukuk hükümle
rine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her derecedeki okullar, yabancılar tara
fından açılmış bulunan öğretim kurumları, ha
berleşmeyle, öğretim yapan yerler, çeşitli kurs
lar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve ben
zeri kurum! ardıi1. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Baş 
hk üzerinde teklifim var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen var mı, yok mu? Bir kere onu tespit edelim. 
Tanım yerine, tarif kelimesinin konmasını teklif 
ediyorsunuz. 

Başlığın altında bulunan tanım kelimesinin 
yerine tarif kelimesinin konulmasına ait teklif 
vardı i' okutuyorum 

Sayın Senato Başkanlığına 
1 nci maddenin başlık olarak kullanılan 

«tanım» kelimesinin daha münasip bir öztürkçe 
bülunulüiıcaya kadar dilimizde yerleşmiş oları 
«tarif» kleimesinin konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, takririmi izah sadedinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz, 
buyurunuz efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler; efendim vaktinizi çok 
alacak değilim. Yalnız «Tanım» kelimesi üzerinde 
durmak istedim. Henüz Dil Kurumunca dahi «ta
nım» kelimesi olarak değil «tanımlamak» olarak 
geçen bu kelime tarif mânasına gelmekte ise de, 
arkadaşlarımızın bâzısı tarif demektedirler, 
doğrudur. Ama Dil Kurumu dahi' «tanımla-
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mak» diyo bundan bahsetmektedir. Binâenaleyh 
bir tarafta tanımlamak, bir tarafta tanım, ye
rine bu kelime, Türkçemizde daha oturumlu 
daha bir öztürkee karşılık bulununcaya kadar 
bunun yerine eğer tensibederseniz «tarif» keli
mesi peklinde geçmesini teklif ediyorum. Bu 
yüksek takdirinize aittir, izahım budur efen
dim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzü.'ı 97 nei 
-maddesi gereğince takrir sahibine takı ir kı
saca izah ettirilir, komisyon adına cevap veri 
•lir. Takrirler üzerinde üyelerin görüşmeye yet
kileri, yoktur. .'Komisyon buyurunuz. 

Eğer üyeler takrir üzerinde konuşur1 arsa 
meselenin bitirilmesi gayrimümkün olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üye arkadaşlarım; biraz önce -kaı.-uu 
tasarısının tümü üzerinde görüşülürken haklı 
olarak Sayın Özgüneş ..yo Artüs arkadaşları w izm 
beyan . ettikleri veçhile kanun matlabı olarak 
tasanda yer alan bâzı başlıkların diğer mad
deler üezrinde ve diğer ayrı hususları düzenli
ydi hükümler için de tefrik edilmediği ve bu 
itibarla muhtelif hususları düzenliyen kanun 
hükümlerinin bir evvel ve bir sonra bulunuşu 
gibi vahdeti ve sırayı takibetmiyen şekilde-tan
zim edilmiş olması itibariyle «tanım» kelimesi 
ve «tarif» kelimesi üzerinde münakaşa açılmadan 
bu kabil ibarenin tüm olarak kanun tasarısın
dan çıkarılmasını uygun mütalâa ediyoruz. Bu 
itibarla «tanım» veya «tarif» şeklinde bir ibare
nin dahi mevcudolmamasmı komisyon olarak 
arz ve teklif ediyoruz. Kelimenin tamamen çı
karılmasında isabet mütalâa ediyoruz. Hür-
metlerimlfl . . . ; . . . . ' 

BAŞKAN — Buyurun soru. 
SABIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

sözcü şunu mu ifade etmek istiyorlar? Metinde 
bulunan bütün başlıkların çıkarılmasını mı kas
tediyorlar. 

BAŞKAN — Yani bütün başlıklara mı sari 
efendim? 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Biraz evvel görüşülürken. Artus Beyefendinin 
işaret ettiği gibi bâzı hususları tanzim eden hü
kümlerin başında bu başlıklar bulunmamakta, 
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bâzıları için de mevcut bulunmaktadır. Bu iti
barla yeknesaklığı teniin bakımından heyeti 
umumiyetinin çıkarılmasında fayda mütalâa et
tiğimi arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettiğim gibi 
takrir üzerinde konuşma yoktur efendim, kim
seye bu konuda söz vermiyeceğim. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem aarkadaşlar, kanunun tümü üzerin
deki müzakereler bitti. Maddelere geçilmesine 
Yüksek Heyetiniz karar verdi. Şimdi müzake
re ettiğimiz madde birinci maddedir. Burada
ki «tanını» kelimesi birinci maddenin dışında 
bir tâbir değildir, birinci maddenin matlabıdır. 
Binaenaleyh müzakere'birinci madde üzerinde 
başlamış olduğuna göre matlab, maddeden ha
riç bir şey değildir. Üyelerin her birinin bu 
birinci madde hakkında konuşma hakkı vardır, 
her birisi konuşacaktır. İcabında «tanım» a 
da, «Tarif» e de temas edeceklerdir. Ondan 
sonra madde oylanıp 1 nci madde matlabıyla 
metniyle ikmâl olunacaktır. Binaenaleyh, Sayın 
Başkanımızın (tanım) i birinci madde haricin
de kabul etmemesini, birinci madde, hakkında 
başlıyan müzakerenin devam etmesini ve üyele
re söz verilmesini istirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna mesele hallolmuş
tur. Sayın komisyon sözcüsünden rica edece
ğim, demin ki beyanlarını tevsik eden bir takrir 
versinler. 

Efendim, Sayın Artus arkadaşımızın konuş
malarında bahis konusu ettiği cihete iştarak et
tiğinizi beyan ettiniz. Bu beyanınızla kaldı. 
Bir takrir veriniz, Heyeti. Umumiyenin oyuna 
arz ederiz ve mesele böylece Heyeti Umumiyenin 
oyuyla halledilir. -

Doğrudur, bendeniz madde üzerinde' görüş
mek istiyen olup olmadığını sordum. Burada 
«tanım» dendi, «tanım» kelimesi başlıktır den
di. O mesele ele alındı. Birinci madde üzerin
de görüşmek istiyen-üyeler- lütfen işaret buyur
sunlar. Sayın Dikeçligil buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — M u h 
terem â-rkadaşlflr, bundan <mee 'Sosyal Siğöısta-
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lar Kanunu görüşülürken «tanım» ve «tarif» 
kelimeleri üzerinde durulmuş, tartışma olmuş 
neticede Yüksek Heyetiniz «tanım» in tari
fin kapsadığı mânayı kapsıyamıyacağım ka
bul ettiniz ve bu suretle «tanım» kelimesi «ta
rif» olarak değiştirilmiştir. Bunu Yüksek He
yete arz ederim. Yine bu işi uzatmıyalım. Ta
nım hiçbir zaman tarifin yerini tutamaz ve bu 
kelime onu kapsıyamaz. 

Diğer taraftan, birinci maddede iki defa 
«tarafından» kelimesi geçmektedir. Bendeniz 
bunun üzerinde komisyonda durdum. Hakika
ten okuduğumuz zaman kulağa da hoş gelme
mektedir. «Tüzel kişiler tarafından» deniyor, 
aşağıda yine tekrar «tarafından» kelimesi ge
çiyor. Halbuki, bu kelimelerin geçmemesi lâ
zım. Tüzel kişiler tarafından yerine 1 nci defa 
geçenin yerine «yolu ile açılan» denmesi daha 
münasib olacaktır. Bu bakımdan Sayın Başkan
lığa bir takrir sunuyorum. İltifat görürse her 
halde daha iyi olacak gibi geliyor bana. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — *ayın Alpiskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, bir mühim noktaya dokun
mak istiyorum. Yalnızv «tanım» değil. Mad
denin içinde «savsayan», «savsaklıyan» gibi 
henüz kitabı dile geçmemiş ekseriyet tarafından 
benimsenmemiş bâzı kelimeler kullanılmakta
dır. Şüphesiz ki, Türk milletince benimsenmiş 
olan kelimeler içerisinde öz Türkçesinin alınma
sı en iyisidir ve en güzelinin Türk'çe olduğu
na inanmaktayım. Ama, teşriî heyetler, Parlâ
mentolar ne dil akademisidir ve ne de dil üze
rinde tasarruf yapma yetkisini haizdir. Size 
bir misâl arz edeyim; 9 ncu devrede bir Ana
yasa ve İçtüzük vardı. Okuyunca kinişe anla
tılıyordu. Bunu, değiştirmek istediler. Ve ya-
şıyan dile çevrilmek istendi. O zaman C. H. P. 
gayet haklı olarak dedi ki, «evet sizin yazaca
ğınız dil, yaşıyan Türkçe olsa dahi, yine teşriî 
heyet dil üzerinde bir tasarruf yapılmış olu
yor. Binaenaleyh bu teklifi getirenler 1340 ta
rihli eski metni tercih ettiler. Bu şekilde Par
lâmentomuzun müass«s bir teamülü de vardır 
ki, parlâmentolar ne terim, ne de kelime icade-
demezler. Bu dil akademilerine aittir. Millî 
Birlik Komitesi zamanında da çok hayırlı bir 
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mesele ele alındı. Türkiye'de bir dil akademisi 
kurulması meselesi ki, çok yerindeydi. Zaten 
buna senelerce evvel Yakup Kadri Bey de te
mas etmişlerdi maalesef bâzı kalkanlar çıktı 
bunun önüne, engellendi. Atatürk Dil Kurumu
nu kurduğu zaman ileride kurulacak dil aka
demilerinin nüvesi olmak üzere bunları kurdu. 
O zaman dil akademileri kurulabilecek bir ma
hiyette değildi. 

Şimdi gelelim «tanım ve tanımlama» kelime
sine; hakikaten Talisin Banguoğlu arkadaşımız 
Avrupa'da filoloji tahsil etmiş, uzun seneler 
dil kurumunun başkanlığını yapmıştır. Kendi-

| leri de bu tanım kelimesine komisyonda itiraz 
i ederek «tanımlamaktır» dedi. Ama bendenize 
j sorarsanız; bendeniz ne «tanımdır, ne tanımla

maktır» derim. Belki «tamimidir» derim. Çün-
I kü bir fiilî müteaddi olması icabeder. Bu Parlâ-
I mentoda bu gibi terimleri münakaşa etmiyelim. 
I Tarif kelimesi bütün milletçe bilinen ve mânası 

herkesçe anlaşılan, bir kelimedir. Ama temenni 
©delim, daha güzel bir kelime bulduğumuz za
man yerine kullanılmak üzere, Parlâmentoda te
rim ve kelime icadından vazgeçelim. Sayın Fa-

I ruk Kmaytürk'ün teklifini bendeniz de destek
lemekteyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna, 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

I Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu özel öğ-
| retim kurumları kanun tasarısı, maalesef bir 
I aceleye mi geldi, ne olmuş, üzerinde iyi mi du

rulamamış? Biz Maarif Vekâleti gibi, maarifi 
temsil eden bir müesseseden gelecek kuvvet ve 
kudrette göremedik. Maalesef tümü üzerindeki 
konuşmalarımız kifayet önergesi ile bitti, bu 
yüzden fikirlerimizi ifade ed-emedik. Şimdi ka
nun yapma sanatında modern duruma uymazlı
ğımız lâzımdır. Yani bir maddenin tümü okun
madan bir matlapla muhtevası hakkında fikir 
-edinmek bugün kanunim yapüncığmın esaslı um
delerinden birisi olmuştur. Bunlar bâzı mad
delere konulmuş bâzı maddelere konulmamış
tır. Buna şu itirazlar karşısında Hükümetin 
veya komisyonun dermeyan edeceği fikir, «'efen
dim koyduğumuz yerleri kaldırdık» şeklinde 
olmamalı idi. Kanunların matlaplariyle tetki-
katı daha kolay olur. Modern bir u*uldür. 
Kanunların matlabı olmalıdır. Şimdi birkaçına 
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konmuş beş on tanesine konmamıştır. Bizim 
beklediğimiz cevap, «evet arkadaşlar hakikaten 
bâzı maddeleri nıatlapsız yapmışız hata vardır. 
Tashih edelim, kısa bir zamanda müzakereye 
gitmeden evvel her maddenin matlabmı bildi
receğiz» şeklinde olmalı idi. İlk defa bunu arz 
etmek isterim. Ve komisyonun dermeyan etti
ği «diğer gösterdiğimiz matlaplardanda feragat 
ediyoruz» şeklindeki beyana iştirak etmiyorum, 
isabetli değildir, doğru değildir.. Eskiler ik
mal edilmelidir. Yoksa yapılmış olanları alıp 
kaydırma isabetli değildir. İkinci husus tanım 
kelimesi; arkadaşlar şu Meclise geldiğimiz za
man Senatoya geldiğimiz zaman, hakikaten bu 
tanım tarifi geldi üzerinde reaksiyon gösteril
di, direnildi. 3 - 5 kanunda bu «tanım» kelimesi 
«tarif» olarak tasrih edildi. Fakat bunu dikkat
le takibetmekteyim. İki yıla yakın bir zaman
dan beri çıkan kanunlarda «tanım» kelimesi 
aynen «tanım» olarak kabul edilmiştir. Mecli
simizden «tanım» şeklinde çıkmaya başlamış
tır. Şimdi ne oluyor? Hakikaten yeni bir keli
meyi birden kavramak zor oluyor. Fakat bir 
kanun geldi, 5 kanun geldi, 10 kanun geldi hep
sinde «tanım» kelimesi geldi. Artık biz de 
«tanım» kelimesini benimsedik. İki yıldan beri 
çıkan kanunları tetkik buyurursanız görecek
siniz ki «tarif» kelimesi yerine daima «tanım» 
kelimesi kullanılmış ve bu şekilde çıkmıştır. 
Binaenaleyh, normal hayatın tabiî bir netice
si olarak tahaşşüt eden ve ileri bir hamle ma
hiyetinde olan Trükçeleşmiş olan, mevzuatımı
za giren bu «tanım» kelimesinin iki yıldan beri 
yaptığımız gibi «tanım» olarak bırakılmasını 
istirham ederim. «Tanımlamak» «tarif etmek» 
(başkadır. «Tarif» başkadır. Tanım tariftir, 
Dil klavuzu yazıyor. Tanımlamak tarif etmek
tir. «Tarif, tarif etmek mânasına gelmez. Bi
naenaleyh, o kelime o mânaya geliyor, gelmi
yor şeklindeki görüşte de isabet olmadığı ka
naatindeyim. Binaenaleyh, tanım kelimesi kul
lanılan bir kelime haline gelmiştir. Aynen mu
hafaza edelim. 

Üçüncüsü arkadaşlar, şimdi ben sözleri
me başlarken, bu kanun niçin daha güzel ha
zırlanmadı dedim. Belki bende bu menfi tesiri 
yaratan bu birinci madde olmuştur. 50 defa şu 
maddeyi okudum. Vuzuhla kavrıyabildim de-
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sem yalan söylemiş olurum. Şimdi huzurunuz
da teker teker kelimelerini okuyacağım. «Özel 
Öğretim kurumları, Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişile
ri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edi
len tüzel kişiler tarafından açılan» demek olu-
yorki, tarifin başında bunu kimler açıyorsa 
ilk defa onları sıralamış ondan sonra artık aç
tığı nesneyi beyan etmeye başlamış. Öyle zan
nediyoruz açtığı okullar diyor, arkasından tek
rar bir kelime ile kimlerin açtığını bir defa 
daha söylüyor; «her derecedeki okullar». Açan
lar bitti zannediyorduk. Her dereceli okullar
da da açtığı şeyleri açtık tadadediyor sanıyor
duk. Bu kelime buradan çıkıyor açanlara tek
rar aktarılıyor. Okullar, «yabancılar tarafın
dan açılmış bulunan öğretim kurumları, haber
leşmeyle öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, 
dersler, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve 
benzeri kurumlardır». Şimdi bu kanunun kap-
samiyle tarifi maalesef birbirine karıştırılmış
tır, bir. 

İkincisi, tarifte bunların yerlerinin sayıl
ması lâzımdır. İlk defa açanlar, kimler diye 
başlamış artık onlar alt alta kimler ne açıyor
sa açanların bitmesi, ondan sonra açtıkları 
şeyler nelerse onların tadat ve tashih edilme
si lâzımdır. Üç kişi sayılmış, üç hakiki veya 
hükmi şahıs saymış bunların açabildikleri ne
lerdir? Onlardan, açamıyanlardan birkaç tane 
bahsetmiş ondan sonra aklına ecnebi okullar gel
miş, ecnebilerin açtıkları okullar demiş, bu 
sefer onları tekrar tasrih etmiş, bir tarifin içi
ne maalesef kapsam mefhumu girmiş ve cüm
lelerde bizim anladığımız, mânâ bakımından 
bize ferahlık verecek nitelikte bulunmamıştır. 
Binaenaleyh ben bu maddenin komisyon tara
fından, geri alınmasını, bildiğimiz türkee cüm
lelerle yazılıp huzura getirilmesini istirham et
mekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun,'Sayın Sadık Artuk-
maç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde başlıkları üzerinde dur
makla beyhude bir vakit geçirdiğimiz kanaatin
deyim. Komisyon madde başlıklarının hepsinin 
kaldırılmasını ileri sürmüş ve bunu geri almış
tır. Bunun üzerine artık bizim, tanım kelime-
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si üzerinde, tanını mı, tanıtma mı ve saire ve
ya tarif mi gibi hususlar üzerinde durarak va
kit kaybetmemeliyiz. Bu bakımdan şunu arz et
mek istiyorum ve şu kanaatteyim ki maddelerin 
bir kısmında başlık vardır, bir kısmında yok
tur. Şu duruma göre bir insicamsızlık vardır. 
İki şekil mevcuttur burada. Birisi, tamamen 
ortadan kaldırmak başlıkları ki, komisyon bunu 
ihtiyar etmiştir. Veyahut da her maddeye baş
lık koymak lâzım. Her maddeye başlık konması 
•şayanı arzudur. Fakat vaktin darlığı dolayısiyle 
şimdilik bunu mümkün görmemekteyim. Bu ba
kımdan komisyonun teklifi veçjhile başlıkların 
'heyeti umumiyesinin metinden çıkarılmasının 
en doğru yol olduğu kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Komisyonun yalnız «tanım» ke
limesi hakkında teklifi vardır, çıkarılması için. 
Tümü halikında yok zaten. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Usul 
'hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Usulü bırakalım, esasa girdik 
efendim. Buyurun Sayın O'Kam. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, üzerinde müzakeresinde 
bulunduğumuz çok önemli bir kanunun Sena
tomuzda görüşme ömrü azalmıştır. Buna rağ
men ne hazindir ki; hâlâ redaksiyon üzerindeki 
konuşmalar süregelmektedir. Millî Eğitim Ba
kanlığımız tarafından hazırlanmış, hiç değilse 
^üztgccinden geçmiş kendi bünyesiyle ilgili bir 
kanunun görüşülmesinde redaksiyona ve terimler 
üzerinde münakaşaya bu kadar uzun yer veril
mesinde hazin bir tablodur. 1 nci maddede, 
«tarif» kelimesi yerine «tanım» kelimesinin kul
lanılmış olmasının müzakere konusunu görüyo
ruz ki ayrı fikirler üzerinden savunanlarımız olu
yor. (Bu kadar duyulmamış yeniliğe heves eden 
doğma «tanım» kelimesine yer verilirken dilimiz
den uzaklaştırılmış «teftiş» kelimesine de maat
teessüf bu kanunun metnini teşkil eden (madde
lerin içerisinde tesadüf ediyoruz. Bu kadar çe
lişmeli idil anlaşmazhğıyla bu kanun Senatonun 
huzuruna Meclisten de geçmek suretiyle nasıl 
gelmiş olduğu benim teessürümü mucibolmuştur. 
Bu çelişmenin nasıl halledileceğini takdirlerini
ze arz ederim. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüşe
cek var mı? 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Komisyondan 

sualim vardır. 
BAŞKAN — Komisyon daha söz almadı efen

dim. Madde üzerinde görüşecek üye yoktur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Batur 'buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, şimdi 

özel öğretim kurumları açıyoruz. Yani bizim 
mektep olarak bildiğimiz okulları şimdi kuruma 
çevirdik bunları. Ama 1 nci maddede kâfi de
recede bir vuzuha varmak imkânı yok. Bende
niz tetkik ettim, kanunun sonunda, - hakikaten 
Nusret Tuna Bey arkadaşımın söylediği ıgibi bu 
kanun çok aceleye gelmiş. Yani iyi tetkik edile
memiş - şimdi şu nevi okul açılır diyor, diğer 
nevi okullar açılacak mı açılmıyacak mı? Ka
nuna baktım memnuniyetlerine dair bir şey yok. 
Hiç olmazsa demek lâzımdı ki, âdaba mugayir 
mektep de açılmaz denebilirdi. Şimdi çeşitli 
kurslar diyor, burada. Bu çeşitli kurslar nedir, 
neyi içine alıyor? Anlamak mümkün değil. Şim
di benim aklıma 'gelenler tabiî, çok kısa bir za
manda tetkik edemedim, meselâ. Bale okulları, 
bunlar bu kanunun kapsamına (giriyor mu? Jim
nastik spor okulları, hu kanunun kapsamına 
giriyor mu? Dans dersaneleri, bunlar bu kanu
nun kapsamına giriyor mu? Tabiî dans dersane
leri dedim, mevzuu da pek faızla açmak istemi
yorum. Bunun içinde nelerin mündemieoldu-
ğu 'belli. Gönül isterdi ki bunlar bu kanunun 
son memnu maddelerine girmesi lâzımgelirdi. 
Efendi, mektebi açtırıyorsun, bir de dans dersa-
nesi açtırıyorsun envai türlü rezalet içinde, o 
zaman ya bu dersane kelimesini, kurs kelimesi
ni, okul kelimesini, kurum kelimesini kullandır
ma hiç olmazsa. Komisyondan bendeniz izahat 
ricaı ediyorum, bu 1 nci maddenin şümulü nene
ye kadar gidiyor, memnuiyetler bundan sonra 
'başlıyor mu, başlamıyor mu? Benim istirhamım 
budur. 

'BAŞKAN —• Madde üzerinde başka görüşmek 
is t iyen var mı? 

(Buyurun Sayın Fehmi Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın ar
kadaşlarım, benim mâruzâtım maddenin tertibi 
hakkında olacaktır. Sayın Nusret Tuna arkada
şı mim da belirttiği gibi madde tertibedilirken 
zannederim ki, maksadın dışına çıkar gibi bir 
vaziyet ihdas edilmiş veyahut bizim Türkçemiz-
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de kullanılan bir cümle tarzı ile karşılaşmaktan 
bizi uzaklaştırın]ştır. Onun için meseleye, mad
deye vuzuh vermek bakımından bir ufak deği
şiklik lâzım/gelmektedir, «özel öğretim kurum
ları Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, 
özel hukuk tüzel kişileri, veya özel hukuk hüküm
lerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her derecedeki okullar, yabancılar tara
fından açılmış bulunan öğretim kurumlarını at
lıyoruz. Çünkü o zaman yukardakilerle tamamen 
karışıyor. «Haberleşme ile öğretim yapan yer
ler, çeşitli kurslar, dershaneler, biçki - dikiş 
yurtları ve benzeri kurumlar ile yabancılar ta
rafından açılmış bulunan öğretim kurumlarıdır.» 
dersek o zaman yabancıları bir noktada yani öğ
retim kurumları için istisnai olarak ele almış 
oluruz. Asıl yukardaki Türk uyruklu gerçek ki
şileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve özel hukuk 
hükümlerine göre idare edilen tüzel kişiler tara
fından açılan okul ve müesseseleri diğer kısım
lara hasretmiş bulunuruz. Ve bu şekilde hem 
maksat hâsıl olmuş olur, hem de bizim Türkçe-
mize uygun bir ifade yerini bulmuş olur zanne
diyorum. Onun için bir takrir takdim ediyorum. 
Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı adına Sa
yın Kodamanoğlu buyurunuz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURİ KODAMANOĞLU — Sayın Başkan 
sayın senatörler, Anayasamızın belli bir süre 
içerisinde kanunlaşmasını emrettiği tasarılardan 
birisi yüce tetkikinize sunulmuş bulunmaktadır. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşleri cevaplama
ya imkân bulamadık çünkü söz istemiş olmamıza 
rağmen gereken şekilde talebetmeyi beceremedi
ğimizden olacak ki, bir tereddüt vukubuldu. 
O itibarla Saym Başkanlık Divanından madde
lerde özellikle cevap verilmesi mümkün olmıyan 
ve fakat kanunun tümünü ilgilendiren bâzı nok
talarda birinci madde, kanunun tümünü ilgilen
diren bir tarif maddesi olduğu için maruzatta 
bulunmak istiyoruz. 

Sayın Senatörler, bu tasarı Millî Eğitim, Ha
riciye, Dahiliye bakanlıklarının yetkili ve so
rumlu memur ve müesseselerinin iştiraki ile 1,5 
yıla yakın bir zaman içinde çalışılarak hazırlan
mıştır. Bunu takibeden devrede, ilgili bakanlık
lar arasındaki görüşleri telif etmek maksadiyle 
Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında sekiz 
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ayı aşan bir ikinci mesai daha yapılmıştır. Bu 
itibarla, tasarı tarihimizde belki de en uzun me
sai mahsulü olarak huzurunuza gelen tasarılar
dan birisidir. Tetkikinize sunulan tasarı, çeşitli 
encümenlerde ve Millet Meclisi Genel Kurulun
da tadil, tahlil ve tekâmül ettirilerek geçmiş bu
lunduğundan Hükümet tasarısının ilk bünyesi
nin aynen muhafaza edilmediği aşikârdır. Bu 
itibarla tasanıım matlapları tasnifi üzerinde 
Hükümet tasarısının tanı ve kâmil bir tasarı ol
duğunu ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi metni 
üzerinde görüşmeler yapılmaktadır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞA
RI NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Hiç 
şüphesiz müzakere metni olarak son metin ele 
alındığı için ve Hükümet encümenlerde ve Genel 
Kuruldaki tadil ve tashihlere tamamiyle tasarruf 
yetkisinden yoksun bulunduğu için var ise bâzı 
hatalar elbette Yüksek Heyetinizce düzeltilebi
lir. Sarahatle beyan etmek isterim ki, bu tasarı 
çok uzun bir teknik çalışmanın mahsulüdür ve 
Hükümet tasarısında tasnif ve matlaplariyle kâ
mil bir metin halindedir. Sayın Senatörler, mat-
labolarak, «tarif» yerine «tanım» kelimesinin 
seçilmesi tamamiyle dilimizde yaşamakta olan 
ve tarif etmeyi mutazammın tanımlamak fiilin
den istihracedilmiş bir isimdir ve tanım olarak 
dilimize gramerimize uygundur. Türk Dil Ku
rumunun çeşitli lügatlarında tarif karşılığı ola
rak bu kelime yer almıştır. Ve pek çok kanun 
tasarılarında istimal edilmektedir. O itibarla, 
kelimenin muhafaza edilmesini Hükümet olarak 
dilemek isteriz. Hiçbir maddeyi münhasıran il
gilendirmediği için, tasarının eğitimde fırsat 
eşitliği ilkesine münafi olup olmadığını birinci 
maddenin tarif maddesi olmasından istifade 
ederek açıklamak istiyorum. 

Anayasamız öğrenme ve öğretme hürriyetini 
temel haklardan olarak ifade ve teminat altına 
almıştır. Ve yine Anayasamız hakikî ve hükmi 
şahıslara bu haklardan istifade imkânını vermiş-
•tir. 

Anayasamızın bu hakkın istimalinde ittıba 
edilmesi lâzım, bir kaide olarak vaz'ettiği hüküm 
sadece Devletin denetim ve gözetimi altında bu
lunması ve Devlet okulları ile varılmak istenen 
hedefe uygun bulunması keyfiyetinden ibarettir. 
O halde bu hakkın istimali bakımından vatandaş-
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lanınız doğrudan doğruya Millî Eğitini Bakanlı
ğına başvurmak ve hiçbir idari hazırlığı bekleme
ye mecbur olmaksızın bu haklarını istimal etmek 
durumundadır. Özellikle yüksek öğrenim ku
rumlarının zengin birtakım vatandaşlara kolay 
birtakım diploma (ilde etim? imkânının getirildi
ği yolundaki iddiayı, tasarının muhtevasına mu
tabık bulamadığımızı arz etmek isterim. Şüyh* 
ki; bugün ister resmî, ister özel olsun bütün yük
sek okullara Devlet lise diplomasını haiz olanlar 
girebilmektedir. Devlet lise diplomasını haiz ol
mak demek eğer müesseselerimizin kapasite dar
lığı mevzuubahis değilse, bu gençlerin her hangi 
bir meslek dalında yüksek öğrenim yapmaya ehil 
olmaları demektir. Ve bu diploma, bu ehliyetin 
yine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş 
bir vesikasıdır. ' 

O halde, parası ile de olsa bir özel yüksek 
okulda okuyan öğrenci hakkı olmıyan bir imkânı 
elde etmiş sayılmamalıdır. Bilâkis aldığı Devlet 
lise diploması ile bu hakkın sahibidir. Ancak, 
resmî kurumlarımızın yer, yer talep karşısında 
kapasite kifayetsizliği dolayısiyle, bir sıralama 
İmtihanı yapması mükellefiyeti bu gençlerin di
ledikleri istikamette tahsil yapmaya istidat ve ik
tidar! ı olmadıkları mânasında tefsir edilemez. öte 
yandan, Anayasamız öğrenme hürriyetini teminat 
altına aldığına nazaran kendi imkânları ile bir
takım vatandaşlarımızın bu hürriyetlerini istimal 
etmeleri fırsat eşitliğine Anayasamızın kabul et
tiği rejim karşısında mâni bir durum değildir. 
Ancak burada âmme menfaatlerinin bekçisi sı-
fatiyle Millî Eğitim Bakanlığına düşen vazife, 
bu müesseselerin gerçekten ciddî bir eğitim ku
rumu olarak işlemeleri ve buradan verilecek dip
lomaların hakikaten birtakım iktidarlara tekabül 
(itmesi keyfiyetidir, işte bu tasarı Hükümetin bu 
vazifeyi yapabilmesini temin zımnında getirilmiş
tir. Ve tasarının tetkikinde görülecektir ki, bu 
ciddiyeti temin etmek bakımından Hükümet 
mümkün olan tedbirleri tedvine çalışmıştır. Bu 
cümleden olarak bir eksiklik gibi gösterilmek is
tenen öğretim üyelerinin, gerçekten üniversite ve 
yüksek okullarda ders vermeye ehil olmıyanlarm 
elinde bulundukları iddiasını da kısaca rakamlar
la cevaplandırmak istiyorum. Sayın Başkan bu 
tereddütleri özel bir maddede cevaplandırmaya 
imkân olmadığı için müsamahanıza sığınarak bu
rada kısaca arz etmek istiyorum. Sanırım ki, bu 
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mâruzâtımız müzakerelerin kısalmasına yardımcı 
olacaktır. Bugün birisi Robert Kolej bir ecza
cılık, bir diş hekimliği, iki kimya mühendisliği, 
üç mühendis ve mimarlık, altı iktisat ve ticaret 
okulundan ibaret olan 14 yüksek okulumuzda 
124 profesör ve doçent, 17 öğretim görevlisi, bu
lunmakladır. O hahh1, öğretim görevlisi nisbeti 
bakımından resmî müesseselerimizden ezici bir 
ııisbetto bu müesseseler daha kalifiye bir öğretim 
kadrosuna sahiptirler. Öğretim görevlisi tâbiri 
Üniversiteler Kanununda tarif edilmiştir. Ve bir
takım meslekî tecrübeler yanında kişinin ehliye
tini ispat eden ilmî araştırmalarının da neşredil
mesi mecburiyeti mevcuttur. O halde bu 17 öğ
retim üyesi bir yüksek tahsil diploması aldıktan 
başka yer yer doktorasını dahi vermiş olmakla 
kalmayıp ilmî ehliyetlerini de neşriyatı ile ispat 
etmiş ve Üniversiteler Kanununun esasları dâhi
linde ispat etmiş insanlardır. Bunların özel yük
sek okullar şöyle dursun, üniversitelerimizde da
hi öğretim üyesi olarak çalışmaları mümkündür 
ve çalışmaktadırlar. Anayasamızın üniversitele
rin kanunla kurulması mecburiyetini koyması 
karşısında Millî Eğitim Bakanlığının yüksek okul
lar açılmasına mezuniyet vermediği yolunda bir
takım mütalâalar mevcuttur. Yine madde i mah
susu tamamiyle birinci madde olduğu için, bunu 
da açıklamaya çalışacağım. 

Bilindiği gibi üniversiteler tâbirinde, ne di
limiz bakımından, ne de eğitim terminolojisi ba
kımından yüksek okullar nmradcdilıııemektc-
dir. Eğitim kurumları tâbiri cümlesini ihata 
ettiği halde üniversite tâbirinden yüksek okul 
muradedilmcmektedir. Buyuruluyor ki, yük
sek okul ile üniversite arasında ne fark vardır 
ki, böyle bir tefrik yapmak ve dolayısiyle bu 
müsaadeyi vermek imkânı düşünülmüştür? Bu
nu da kısaca cevaplandırmak isterim. Saym 
senatörler bilindiği gibi üniversiter tahsil sade
ce ilmî kaygularm sınırlandırdığı ve bütün he
defini ilmî araştırmaların yapılmasını ve ha
kikatlerin mutlak ve müstakillen bulunmasını 
hedef tutan bir tahsildir. Burada hiçbir şah
sın şu veya bu formasyonda yetiştirilmesi ve
ya hiçbir ihtiyacın kayıt ve şartları altında ça
lışılması mevzuubahis değildir. Üniversite ke
limesinin Batı dillerindeki Etimolojisi tetkik 
buyrulduğu takdirde, üniversel kelimesinden 
istihracedilmis olması da mâruzâtımızı teyid-
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edecektir. Yüksek okul ise, belli bir meslek 
adamını, yüksek seviyede belli bir meslek ada
mım belli bir formasyonda yetiştirmeyi hedef 
tutan ilmî araştırmanın ihtiyaç ve istikametle
rinden bu zaruretle yer yer ayrılan seviyeleri 
yüksek olmakla beraber üniversiter mahiyette j 
öğretim yapmayan kurumlardır. Yüksek okul, 
üniversite farklılığı bütün medeni ülkeler eği
tim sistemlerinde hâlâ yaşamaktadır. Bir mi
salle de belirtmek gerekirse üniversiteden me
zun bir yüksek mühendis, ilmî bir araştırma
nın icabettirdiği kalifikasyonlarla teçhiz edil
miş bir kişi olduğu halde bir mühendis yüksek 
okulundan mezun olan yine yüksek mühendis,, 
belli bir işletmenin en iyi şekilde hizmetlerini 
yürütecek vasıf ve şartlar içinde yetiştirilmiş 
bir kişidir. İşte bu ikisi arasındaki fark, üni
versite ve yüksek okullarımız arasındaki fark
ları ifade eden bir misaldir. Ümidediyorum 
ki, komisyondaki bu maruzatımız Yüksek He
yetiniz için tatmin edici sayılacaktır. Yine ta
nım maddesiyle ilgili olması itibariyle şu husus
ları arz etmeme müsaadelerinizi dilerim; bu ka
nun, yapıcı bir kanun olmak değil yönetici bir 
kanun olmak hedefini gütmüştür buyuruluyor. 
Maddeler tefemi atiyle tetkik buyurulduğu za
man görülecektir ki, bu kanun elbette yöneti
cilik bakımından birtakım ihtiyaçları giderme
ye çalışmıştır. Fakat hiçbir zaman yapıcı ol
mak lâzımgeldiği yerde hizmetten sakınmamış
tır. Yapıcı birtakım maddeler vardır. Madde
leri geldiği zaman arz edeceğim. 

Şimdi, bir hususa daha hemen temas etme
me müsaadelerinizi diliyorum. Ne tasarı, ne 
tasarıyı hazırlıyanlar, ne de Hükümet hiçbir 
gün, yabancı okullarımızı ihanet yuvaları ve 
onların mensup ve mezunlarını şüpheli gözle 
görmemişlerdir. Sureti kafiyede tasarıda buna 
ait her hangi bir hüküm olmadığı gibi tasarı
yı 'hazırlıyaıı Hükümette de böyle bi:- kanaat 
revaç bulmamıştır. Esasen tasarı halihazır re
jimi, hattâ bir iki noktada yabancı okullar le
hine inkişaf ettirerek', getirmiştir. Bugünkü 
hükümlerle dahi -inkişaf ve hizmetlerinde en 
ufak sıkıntıya uğramadıkları hepinizin malûmu 
olan yüksek okullarımızın bu tasarı kanunlaş
tıktan sonra, daha zor şartlar içinde kalacak
larını iddia etmeye imkân yoktur. Binaenaleyh, 
bu noktayı özellikle ve ısrarla arz etmek isti-
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yorum. Meselenin ne olduğunu maddei mah
susunda ayrıca izaha çalışacağım. 

Sayın senatörler, müsaade ederseniz mad
denin redaksiyon bakımından kusursuz olduğu
nu ve belli maksatları ifadeye gayret ettiğini 
arza çalışayım. 

Madde 1. — «Özel öğretim kurumları Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel 
hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hüküm
lerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her derecedeki okullar, yabancılar tara
fından açılmış bulunan öğretim kurumları, ha
berleşmeyle öğretim yapan yerler, çeşitli kurs
lar, dersaııeler. biçki - dikiş yurtları ve benze
ri kurumlardır.»1 Zannederim ki, maddenin 
muğlak görünmesine sebebolan fıkra; ilk hü
kümden bâzı hukukî mefhumların tekrarlanmış 
olmasından doğmaktadır. «Özel hukuk tüzel ki
şileri» tâbiri varken «özel hukuk hükümlerine 
göre idare edilen tüzel kişiler» demeye ne lü
zum vardır? Denebilir. Müsaade buyurursanız, 
bu hususu açıklamaya çalışacağım. 

Özel hukuk tüzel kişileri Medeni Kanunu
muz ve sair hukuk kaideleri içerisinde ne ol
duğu tarif edilmiş olduğundan o noktaya de
ğinmek lüzumsuz olur kanaatindeyim. Ancak 
meselâ; Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları gibi 
bir yönü ile âmme kurumu vasfını taşıyan öte
ki yönü ile de özel hukuk hükümlerine göre 
idare edilen kurumların ki, bunların okulları 
vardır, hukukçularımız arasında, özel hukuk 
tüzel kişilerine mi gireceği, kamu teşekküllerine 
mi gireceği hususu münakaşa mevzuudur. Ve 
bugüne kadar ilmî araştırmalar Türk hukuk te-
riminolojisini bu bakımdan sarahata kavuştur
muş değildir. Kanunun tedvininden sonra bir
takım ihtilâflara sebebiyet verilmemiş olmak 
için bu husus tasrih edilmiştir. 

Acaba bale ve saire gibi Öğretim yapan 
kurslar, dersaneler bu kanun ahkâmına tâbi 
olacaklar mıdır1? Biraz evvel okuduğum me
tin sayın senatörler bunların tamamının dâhil 
olacağına işarettir. Çünkü en geniş mânada 
ifade edilmeye çalışılmıştır. Öğretim yapan, 
Devlet tarafından idare edilip sorumluluğu ta
şınmayan 'her kurum buna dâhildir, dâhil ol
ması istenmiştir, dâhil olmalıdır. Diğer ten-
kidleri maddelerinde cevaplandırmak üzere 
lütuf buyurup dinlediğiniz için teşekkürlerimi 
arz ederim. 

>* 
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BAŞKAN — Sayın Alpaslan, soru. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendi su, 

Sayın Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisinden 
istirhamımız şu; bu birinci maddede «Türk uy
ruklu özel kişiler, tüzel kişiler veya bu hüküm
lere göre idare edilen tüzel kişiler tarafından acı
lan her derecedeki okullar...» yani bu yerde sa
yılan kişilerin yapamayacakları, tasarıda yalnız 
her derecedeki okullarımız mı oluyor? Bu ya
bancı kurumların, haberleşme ile Öğretim ya
pan yerleri ve benzer okulları açma yetkisinde 
ve hattâ bu maddenin tertibine göre; bu işleri 
yapmak sanki maddede yabancılar tarafından 
yapılacakmış gibi bir mâna ifade ediyor. Yani 
bu maddede yazılan şeyleri veya işleri bu mad
denin tertibine göre yalnız yabancılar mı ya
pacaktır. Eğer maddeyi böyle bırakırsak bu 
böyle anlaşılacaktır. Yabancılarla ilgili hük
mün en sona konulması hakkındaki teklifimize 
ne dersiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURİ KODAMANOĞLÜ (Devamla) - - Sayın 
Başkan, maddenin tertibinde şu amaçlar sara
hatle tahakkuk ettirilmeye çalışılmıştır: İler 
dereceden okul açmak imkân ve müsaadesi sa
dece Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilerindir. 
Ve zannediyorum ilk fıkra bunu sağlıyan bir 
tertip içindedir. 

Yabancılar tarafından açılmış olan öğretim 
kurumları tabiriyle de sınırlandırılmıştır, sınır
landırılmak istenmiştir. Yabancıların hu kanun
daki hakları. Açılmış bulunan, açılan veya açı
lacak tâbirleri yerine açılmış bulunan öğretim 
kurumları diyerek, öte yandan, yabancılar ta
rafından süjesidir cümlenin, açılmış bulunan öğ
retim kurumlara, yapılan işi gösteriyor, virgül
le ayrıldığı için. Haberleşmeyle öğretim yapan 
yerler ki, bunlar ne okul vasfındadır ne de kurs 
vasfındadır. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bunları 
kimler yapabilecek? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURİ KODAMAN OĞLU (Devamla) — Ecnebi
lerin yapamıyacağı muhakkaktır.; Çünkü, ilgili 
maddesinde de tasrih edildikten başka haberleş
me ile öğretim yapan yerler denmek suretiyle 
öğretim yapılan yerlerin .kimler tarafından açı
lacağı bu maddede pasif cümle olarak kaldırıl
ırı iştir. Bunu yapmak yetkisini taşıyan süjenin 
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bu maddeye ithaline, gramerimiz bakımından 
ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın soruları ce
vaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın Tuna. Sorunuzu sorunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) --. 

Efendim, Anayasanın 122 ııci maddesi üniversi
telerin açılması hakkını Devlete tanımaktadır.. 
Anayasanın bütün -müzakereleri sırasında üni
versite ile yüksek okul, biribirinin müteradifi 
olarak (kullanılmıştır. Şimdi burada her dere
cedeki okullar, denilmek suretiyle buraya yük
sek okulların da dâhil edildikleri anlaşılmakta
dır. Yüksek okul ile, üniversite nasıl biribirin-
den tefrik ediliyor? Denebilir ki, 'biri nazari, 
diğeri tatbikî ders veriyor. Ama nihai fonksi
yonları birdir. Ve bu sebeple vâzı'ı kanun ikisi 
arasında fark görmemiştir. Hal 'böyle olduğuna 
göre siz şimdi her dereceden yüksek okul açma 
yetkisini özel şahıslara hangi mevzuat ve müs-
tenidata göre veriyorsunuz1? Bunu 'açıklamanızı 
rica ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLİĞİ MÜSTEŞARI 
NUIU KODAMANOĞLÜ (Devamla) — Sayın 
Başkan, Anayasamızın üniversitelerle ilgili mad
desi, 120 ııci maddesi şöyledir; «üniversiteler 
ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. Üniver
siteler bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişileridir» sonra bu kanunda hizmetle il
gili teferruat hükümleri yer alıyor. Üniversite
ler tâbiri içinde, tekrar ve affınıza sığınarak 
arz ederim, yüksek okullar sureti kafiyede mu-
radedilmemiştir, edilmez. Şöyle ki, eğer bu ih
timal zerrece vâridolsaydı Anayasamızın yü
rürlüğe girdiği günden bu yana, bütün yüksek 
okullarımız 120 ııci (maddenin hükümlerinden 
istifade ederek veya ettirilerek birer kamu tü
zel ıkişisi olma hakkını alır ve Millî Eğitim Ba
kanlığı ve ilgili Bakanlığın tahtı idaresinden 
sıyrılıp üniversiter birer mahiyet iktisabederdi. 
Bu olmamıştır. Bunun olmayışı göstermiştir ki, 
anlayış, bendenizin arza çalıştığım istikamette
dir. öte yandan, üniversitede, 'ders okutanlar 
için öğretim üyeleri, ondan sonraki her derece
deki okullar için ise buna yüksek okullar dâ
hildir, öğretmen tâbiri kullanılmıştır. 

O halele 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu, 
üniversite tâbirini muayyen bir mefhumun kar
şılığı olarak tarif ve tahdidetmiştir. Bunun içe
risinde sureti kafiyede yüksek okullar mu-
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radedilmemiştir. 1946 dan beri tatbikat bu isti
kamettedir. Hattâ, profesörlük, doçentlik gibi sı
fatlar dahi o kanunda tahdidedilmiş olduğu hal
de bilâhara Ticari ve iktisadi İlimler Akademisi 
mensuplarına bir kanunla tevcih olunarak üni
versite faaliyetin inhisarından bu kavramlar çı
karılmıştır. 

Bunu şu itibarla arz ediyorum. Bu noktalar
daki eğitim terimleri, kanunlarımızda ve tatbi
katta dikkatle birbirinden tefrik edilen mef
humlar halinde istimal olunagelmiştir. Belki za
bıtlarda üniversite ile yüksek okulların farkını 
temyiz etmek imkânını bulamamış sayın hatip
lerin yer yer birisini ötekinin karşılığı olarak 
kullanmış olmaları mümkündür. Fakat hiçbir 
•zaman tedvin edilmiş metnin muradını tâyinde 
bir kıstas olarak teemmül edilemez. O itibarla 
sarahatle arz etmek isterim ki, üniversite tâbi
rinin içinde yüksele okullarımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Batur, soru cevaplandı
rılmıştır. Sayın Kodamanoğlu rica ederim, so
rulara kısa cevap verin, çünkü vakit az kalmış
tır. 

Sayın Batur, sualinizi sorun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Koda

manoğlu, benim soruma cevap vermedi. İkin
cisi Fehmi Alpaslan'ın mütalâası yerindedir. 
'Vuzuh yoktur. Çünkü, bu yabancı okulları ay
rıca tedvin etmek, bir fıkra, bir madde olarak 
tedvin etmek icabeder. Neden, Bozan Ahitna
mesini ihtiva ediyor? 

Binaenaleyh, Alpaslan arkadaşımız haklı. 
Eğer komisyon, vakit, varsa bunu geri alır... 

BAŞKAN — Bu soru değil. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Geriye alınma

sını istemek de sorudur. 
BAŞKAN — Soru başka, 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Yüksek okulla

rın muadeleti ne olacak? Kim verecek, nasıl 
verecek? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARL 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu soruya maddei mahsusasmda cevap 
vermek lâzımgelir mülâhazasiyle cevap arz et
memiştim. Emir buyurulduğuna nazaran hemen 
ifade edeyim. 

İlgili maddeler tetkik edilirse görülecektir 
ki, yüksek okul diplomaları, emsali resmî mü-
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esseselerden alınmış yüksek okul ve sair diplo
malara mutlak bir eşitlik arz edecektir. Bina
enaleyh, bu yüksek okul mezunları bu diploma
nın hâmili oldukça, diplomanın icabettirdiği 
meslek ve hizmeti ifaya muktedir insanlar te-
lâkkisiyle hizmet alabileceklerdir. O itibarla 
yüksek okulların muadeleti orta dereceli okul
lar misillû ele alınmamış aynı mahiyet ve muh
tevada düşünülmemişti r. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır Sayın 

Başkan, sorum cevaplandırılmadı. Ben bale 
okullarının, dans okullarının durumunu da sor
dum. 

BAŞKAN — Evet bale okullarını da sordu
lar, cevap versinler. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, maruzatımın ilk başında arz ettim, tek
rar edeyim. Resmî merciler tarafından açılıp 
işletilmiyen ve içinde eğitim ve öğretim nama 
her hangi bir faaliyet yapılan, her yer bu kanu
nun şümulü içerisine girmiştir, girmesi isten
miştir, ifadesinde buna çalışılmıştır. Ve bu gibi 
benzeri kurumlardır, diyerek de hudutsuz kapı 
açılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, benden evvel 1 nci madde 
üzerinde konuşan arkadaşlarımızın da kıymetli 
izahlarını nazarı itibara alarak bir arkadaşımla 
beraber bu maddeyi yeniden tedvin etmiş bu
lunuyoruz. Buradaki mahzurlar da ; Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk 
tüzel kişileri, «veya özel hukuk, hükümlerine 
göre idare edilen tüzel kişiler gibi, hukukî ta
rifi ihtiva etmiyen, tekrardan başka bir şey ola
rak da göremediğimiz eski tabiriyle hükmi ve 
hakikî şahısların yani gerçek kişi ve tüzel kişi
lerden başka, her hangi bir, gerek umumi hu
kuk çerçevesi içinde dernekler, cemiyetler ve 
emsali tüzel kişiler ve gerekse özel hukuk hü
kümlerine göre Ticaret Kanunu ve emsali ka
nunlara göre kurulmuş olan kurumları gerçek 
ve tüzel kişi tâbiri içerisine alarak, özel öğre
tim kurumları «Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek ve tüzel kişiler» olarak iki kelime de 
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ihtiva etmek sureliyi*1 kısalttık. Ve biraz evvel 
kıymetli Alpaslan arkadaşımızın <la işaret et
miş olduğu «yabancılar tarafından açılmış bu
lunanın» devamı suretiyle bâzı yanlış anlama
lara yer verecek olan tâbiri de kaldırarak özel. 
ve tüzel kişilerle yabancıların açmış bulunduğu 
özel okullar tarifi içinde bu maddeyi tedvin et
miş bulunuyoruz ve buna dair olan önergemizi 
Başkanlığa sunduk. Lütuf buyurur ve burada 
arzu edilen metindeki maksadı ihtiva ettiği ka
bul edildiği takdirde, iltifat buyurulur kabul 
edilirse, bu madde yerine kaim olur ve su ka-
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rtşıklığm da bu şekilde önleneceğine kaani bu
lunuyoruz. Teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Birinci maddenin tadili ile il
gili 11 takrir vardır, vakit geçmiş olmakla be
raber, tadil önergelerinin oylanmasına gidile
ceği cihetle, esasen çoğunluğun mevcudolma
diği Başkanlıkça da müşahede edildiğinden, bir
leşimi, 25 . ',) . 19G5 Perşembe günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.15 

> » • < tSÜSam— •*•• 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

60 NCI BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1965 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce

nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri. Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığ] 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1965] (Birinci 

görüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince (kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Taran komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C, Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) * [Dağıtma tarihi7 : 26 . 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 2 1 . 4 . 1965) 

X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi -
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan 
Ahdî tariflerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisadi İşler ko 
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena 
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtıma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4.1965) 

X 5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 

(Devamı arkada) 
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mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu I 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uylgun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 .1965) 

6. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/539; C. Senatosu 1/441) (S. Sayısı : 565) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 3.1965) 

X 7. — Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/219; Cumhuri- J 
yet Senatosu 2/147) (S. Sayısı : 566) [Dağıt
ma tarihi : 18.3.1965] (Bitiş tarihi : 29.3.1965) ' 

8. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka
nunla değişen 25 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka- j 
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil- j 
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi i 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayı
sı 567) [Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, I 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara- I 
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku- I 
rulmasma dair Andlaşma ile (A), (B), (C). I 
(D), (E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, I 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve I 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaş
ması ile bu Andlaşmanın II nci maddesinde ı 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumlhuriyeti Anayasa- < 
sının temel madelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan ittifak And-
laşması ile I ve I I sayılı Ek Protokollerinin; 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve | 

Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasınm uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumlhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; onaylanması
nın uygun, bulunması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma 
komisyonları raporları, (Millet Meclisi 1/24; 
Cumhuriyet Senatosu 1/489) (S. Sayısı : 568) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

10. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakmdaki kanun tasarısının Millet Mecvlisiııce 
kabul olunna metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Tarım komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

11. — Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/596; Cumhuriyet Se
natosu 1/443) (S. Sayısı : 574) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 

12. — PTT nin 125 nci hizmet yılını doldur
muş olması dolayısiyle memur ve hizmetlileri
ne birer aylık tutarında ikramiye verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/649; Cumhuriyet Se
natosu 2/151.) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 1.8 . 4 . 1965) 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Cenatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Sena
tosu 1/448) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 



Dönem :% C # * t 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 0 

ö z e l öğretim Kurumları kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim müesse
seleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Amme menfaatine hizmet gayesi ile kurulan dernekler tarafından 
•açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ile Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/539; Cumhuriyet Senatosu 1/441) 

(Not : Miliet Meclisi S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 .12 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/539 

Sayı : 6811 • 39149 

; CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22.12.1964 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy il« kabul edilen, ösel öğretim Kurumlan kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkam 

. . . . . . Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 14.9J.963 tarihinde Başkanlıkla tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
14, 15.5.1964, 18; 19, 25, 26.6.1964, 2, 3, 9, 10, 16.7.1964, 19, 20, 26.11.1964, 4, 10, 11, 15, 17, 
22.12.1964 tarih ve 103, 104, 108, 109,113,114, 118, 119,123, 124, 128,10,11, 13, 18, 21:23, 25,27 nci 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık oy ile kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 
495 ve 495 e i nci ek) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 4.3. 1965 

Esas No : 1/441 
Karar No : 36 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek; Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş olan, 
a) özel öğretim Kurumlan kanun tasansı (Bakanlar Kurulu) 



b) Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri kanun teklifi (Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender) 

e) Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kumlan 'dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenle
rinin; sosyal' güvenlikleri hakkında kanun teklifi (Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir) 

d) Millet Meclisi Geçici Komisyonunun bu hususta hazırlamış olduğu metin 
v) Millet Meclisinde kaibul edilen metin. 
îlgiiİ bakanlıklar temsileilerinin de katılmasiyle Millet Meclisince kabul edilmiş. olan metin eeias 

alınarak incelendi ve müzakere edildi. 
Madde 1. — Aynen kaibul -edildi. 
Madde 2, 3, 4 vo 5 nci (maddeler aynen kabul edildi. 
Madde 6. — Değiştirilerek kabul edildi. 
Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlanılın özel veya tüzel kişilere devrinde sa

kıncalar görüldüğünden, bu devir işinin ancak Millî Eğitim Bakanlığına yapılabileceği hükmü metne 
eklendi. ' 

Madde 7. — Bakanlar Kurulunca teklif edilen, Millet Meclisi Geçici Komisyonu tarafından değiş
tirilerek kabul edilen, fakat Millet Meclisi Genel Kurulunda metinden çıkarılan bu maddenin Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda kabul edilmiş olan sekliyle metne eklenmesi uygun Ibulmmıuştur. 

Milletlerarası andlaşmalar gereğince yurdumuzda belirli .bir süre kalmak üzere'bize yardım et 
nıdf için gelen yabancı personelin çoçukdarmı eğitimden malınım 'bırakmamak üzere, açılan ye Tüjrr 
kiye Cum'huriyeti uyruklu çocukları kabul etmiyen 'bir'okulun açılnuısına, Dikleri ve tçişleri Bakan
lıklarının mütalâası alındıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığınca müsaade edilmesinde Komisyonumuz 
İviçMr sakınca görmemiştir. 

Madde 8. — Millet Meclisince kaibul edilen metnin 7 nci maddesi 8 .nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Millet Meclisince kaibul edilen metnin 8 nci maddesi değiştirilerek 9 ncü madde ola
rak kabul edilmiştir. 

-Metindeki «Üniversiteler Millî Eğitiım Bafeanıhğınoa istemen nitelikteki üyelerini usuîtiine 
göre tesbit. ve Millî Eğitim İBafcaamnıaı emrine hazin* 'bulundurmakla ödevlidir.» hükmünü, üniver-
sitelerin özerkliği ile çelişir mahiyette buluaımuş ve metni bu çelişikliği giderecek şekilde değiş
tirilmiştir. 

Millet Meclisince kaibul edilen 9 nen Maddede ele alınan (hususlarını tüzüktetesâbki daiha uy--
gun olacağından. bu madde metinden çıkıarolmıstrr. • : • . . : . 

Madde 10. •— Millet Meclisinde kaibul edifenaş olanı 10 ucu, madde deği^iırilerefc kaibul edilmiştir. 
Komisyonu/muız bilhasısa ilik ve orta dereceli okullarda1 beden eğitimi imıkânlaınaM lâhorat'u-

var ve ikiitüipane kadar önemli saymış, ve bir kuruma Öğretime ba l̂a.ma izninin veriMriiime&i için 
beden eğitimi irakân'lamımı da' tamamilainimıiş ol-mta&ı şartın* metne eiktemi^ir. 

Madde l i . — Millet Meclisince kaibul edilen i l nci madde ayman kafbuîl ••edilmiştir. • 
Madde 12. — Komisyonuımuzca değişik ibSrr- metin haızıriıan'inııştiır. 
Komisyonumuz, 8 nci maddede belirtilen şart'arı yerine getirerek (Kurum açma.) izni, 10 ncu 

mıaddedie-sayılan ^aıtlam da yerine getirerek «öğretime başlama. izni» allmış:oiliam 'bitr* HOc veya. 
orta dereceli okulun aynıca bir denklik müsaadesine taibi tutiulnıaısında. aşağıdaki sAneaları 
bulmuştun*. 
• 1. Bu hüküm ynıdumuzda denkliği olan ve olnıııyan diye iki; tip okul meydana getirmek

tedir. 
2. Başlangıçta denkliğin verilmemesi müteşebbis ve öğrenci velilerini özel okula karsı .çe-

kiugen yapmaktadır. Bu çekinlgenlifk özel oikıdlann inkişafını geniş ölıçüde engellemektedir. 
?>. Naısıil) olsa denildik verinken 'bir "defa daıha kontrol txleceğiıYı mülahazaisiiyle kifayetsiz okul

ların açılmasına izin verilebilmektedir. 

e. Senaîtosu , (S. Sayısı : 565..) 



— 3 — 
4. Denildik veriline şekil ve şar^laıı objelktif 'esas;lara, b&ğlânmaidtğiihdau,'! idareyle müteşeb

bis arasında bâzını çok igendşiıyen ihtilâflara yol ajçmalktadm*. 
5. Denildiği olmryıan bir oıkuıl öğrenci valileri için 'devamlı bir üsüüitiı kayınağı olrii'aktaıdıa". 
Bu sakıncalara karşı denkliğini bilâlnara verilmesinde esaslı hiçbir fayda ileriye sıü,rül«(mje' 

mdştir. Deniklik verilimeden îknee hiç değilse 'bir defa ' mjüessesenin (Isttihsaf kâtp:a«it'esiaıiîi) ıgörütl--
ınesi lüzumıu ileri sürülmüşse de, ofcuılun mekanik bir sistem olmadığını cğitâjın 'veriminin, bir 
defa ekle' edilince devamMıığınıın kendiliğinden sağlamaıuuyâcağmıj bilâkis eğitim. veiTimimıı 
devaımilı olarak kontrol edilmtesi gerektiğini dikkate alan komisyonuımuz bu görüşıe iltifat etîne-
ııınlştir. * "* 
•: •Gferekli hüküm. 12 net maddeye konulduğuna ait ı .Millet Meclisince 'kabul edilen 13 neü nuadde 

ni'etlrudehi çfefrıılımi'ştMY . . . .• , . 
Madde 13. — Millet MeClissimce 'kabul edilen. 14 neü mıadde 13'ncü madde olaa-ak aynen ka

bul edlmiştir. 
Madde 14. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nci ınadde bâzı değ%ilkliıkleı-le 14 neü nmdde' 

olarak kabul ^dilimiştd.' ' < . . . . / . - .......•...,..-
«a) Maddemin birinci ve ikinci Meralarında geçen «Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 

bir mazeret» ifadesini ; komisyonumuz objektif bulm,am%*ve metinden çıfeaırnrııştır. 
h) iKuruan açma izni ile öğretime başlama izni aralsındaiki âzâıma müddet, bu müddet esna

sında yapılacak: idleri dikkate aiınaıraik, 3 yıla çıkaTiknııştmv': ;..:•. .•..-.'.:. :••..•. : • . . : . 
e) Öğretime başlama izni üe fiilen öğretime 'başlama arasındaki âzami müddet 2 yıla çıtka-

rııknaştıuv '* • "•• ••• " •••'••'• ••• -'•••> 
Madde 15. — Millet Meclisinde kabul edilen 16 ncı madde bâzı değiişiklikleıie 15 nci madde 

oikaraık kalbul edilıiuiıştir. •'••':-; "'• 
•a) U m u m i emir ler d e ğ i m i (Oenelgeler ) o la rak değiıştinilmişür. 
ib) .Eğit im ve öğre t im t a lk ımından b ü y ü k s'aıkm-caiaır^doğuıt^e'ağnıidaıı b i r oku lun (Oeçiei) 

o l a rak kapa t ı lmas ı h ü k m ü üretimden çıfcamimiştıır. -
e ) Kanunlara: , t ü z ü k l e r e , yönetm'eMk ve genelgelereayikı i r ı harekıeti bes t e edilen kurumılara. 

• a:ykırı ha r eke t i n deveeesfıne göre ver i lecek cezalar ın tüzükte - tesibit edilhreâkıin, ob jek t i f h u k u k 
esaslarıma d a h a u y g u n o lduğu düştinülımüştüır. 

M a d d e 16. — MiMıet M e d i e i n e e k a b u l edilen' -17--I'H*I m a d d e - bâzi'değişikHıkleTıl'e 16 nc ı m a d d e 
oiıarak kajbul edi lmişt i r . 

fa,)'. M a d d e n i n b i r inc i Mti-asııida'lci (Haıklr sebep gö^temmek) i fades i ' ' 'objektif bu'lunainmd iğ ni
danı me t inden çıikarıılmiışıtıır. 

b) Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin durumu dikkate âtınarak okulunaneaık öğretini yılı 
.sonunda kapatılabilmesi hükmü metnle ekilenim iş tir. 

ö) Bu şarta uymadan okulunu kapatan bir müteşebbisin yeniden okul •açma veya ortak olma 
imkânı önlenmiştir. '' 

Madde 17. :— Millet Meclisince kabul edilen 18 nci madde, (savsayan) kelimesi (savsakİıyan) 
olarak düzeltilerek ve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. , ._.'"•'. -

Madde 18. — Millet Meclisince kabul edilen 19 neü madde, 12 nci maddeye göredüzeltilmiş 
ve 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Millet Meclisince kabul edilen 20 nci madde 19 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

• Madde W. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nci madde bâzı değişikliklerle 20 nei madde 
olarak kabul edilmiştir. 

a) ; Birinci fıkradaki Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile mevcut 
binaların yerine yeni bin inşa etme imkânı mevcut andlaşmalara uymadığından çıkarılmıştır. 

'•"bj İkinci fıkradaki (tadilât) deyimi, binaların iç teşkilâtında yapılacak..tadilât olarak açık
lığa kavuşturulmuştur. 

O. Senatosu-" (S . Sayısı : 565) 
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Madde 21. — Millet Meclisince kabul edilen 22 nci madde 21 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde. 22. **- Millet Meclisince kabul edileiı 23 ncü madde 22 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 23. -^ Millet Meelisince kabul edilen 24 ncü madde 23 ncü madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 24. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde, 24 ncü madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 25. — Millet Meclisince kabul edilen 26 nci maddenin ikinci fıkrasında, tüzük hazır* 

lamrken ilgili memleketlerin bu husustaki kanun ve uygulamalarının dikkate alınacağı hükmü, 
«Mütekabil kanun ve uygulamalarının» dikkate alınacağı şeklinde açıklığa kavuşturulmuş ve 
25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Millet Meclisince kabul edilen 27 nci madde 26 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — Millet Meclisince kabul edilen 28 nci madde 27 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 28. — Millet Meelisince kabul edilen 29 ncu madde 28 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu madde 29 ncu madde olarak kabul edil
mişti:'. 

Madde 30. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci madde 30 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 31. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde 31 nci madde olarak aynen .'kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — Millet Meclisince kabul edilen 33 ncü 'maddenin son fıkrası metinden çıkarılmış 
maddenin geriye kalan kısmı 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz özel okul öğretmenleri arasında tefrik yapmayı uygun bulmamıştır. 
Mtfdde 33. — Millet Meclisince ka'bul edilen 34 ncü madde 33 ncü madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 34. — Millet Meclisince kabul edilen 35 nci madde 34 ncü 'madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 35. — Millet Meclisince kabul edilen 36 nci madde 35 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 36. — Millet Meclisince kabul edilen 37 nci madde 36 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştiv. 
Madde 37. — Millet Meclisince ikalbul edilen 38 nci maddedeki (iki ay süre ile) ibaresi (iki 

aya kadar) şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 38. -— Millet Meclisince kabul edilen 39 ncu madde 38 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 39. — Millet Meclisince kabul edilen 40 nci madde 39 ncu madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 40. — Millet Meclisince kabul edilen 41 nci madde 40 nçı madde olarak aynen ıkabuî 

edilmiştir. 
Madde 41. — Millet Meelisince kabul edilen 42 nci madde 41 nci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 42. — Millet Meclisince kabul edilen 43 ncü madde bir değişiklikle 42 nci madde ola» 

rak kabul edilmiştir. 
Metnin birinci cümlesindeki (Bulunulur) deyimi, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin imkân. 

lan ve bu htikfaden faydalanabilecek okulların sayısı dikkate almarak (bulunulabilir) şeklinde 
değiştirilmiştir, 
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Madde 43. — Millet Meelisince kabul edilen 44 neü madde bir değişiklikle 43 ncû madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Metinde teftişlerin en az yılda bir defa yapılacağını ifade eden hüküm, Millî Eğitim Bakanlığı

nın müfettiş kadrolannm imkânları dikkate alınarak, ayrıca teftişlerin objektif esaslara bağlanması
nı temin etmek üzere, özel yönetmeliğine göre yapılacak teftişler şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 44. — Millet Meelisince kabul edilen 45 nci madde 44 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — Millet Meclisince kabul edilen 46 ncı madde bir değişiklikle 45 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Metnin son cümlesindeki bildiri deyiminin beyanname anlamına kullanıldığı dikkate alınarak 
kelime (bildiriş) şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 46. — Millet Meclisince kabul edilen 47 nci madde 46 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 47. — Millet Meclisince kabul edilen 48 nei madde 47 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 48. — Millet Meclisince kabul edilen 49 ncu madde, 48 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 49. — Millet Meclisince kabul edilen 50 nei madde 49 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde — Millet Meclisince kabul edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
bul edilmiştir. 

Madde 50. — Millet Meclisince kabul edilen 51 nei madde 50 nei madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 51. — Millet Meelisince kabul edilen 52 nci madde 51 nei madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rilmiştir. 

Başkan Bu Kanuna Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Elâzığ Afyon Karahisar Tabiî Üye 

Söz hakkım mahfuz R. Giray Söz hakkım mahfuzdur Muhalefet şerhim eklidir 
M. özgüneş R. Hancıoğlu S. özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Edirne İstanbul İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur Muhalefet şerhim eklidir Muhalefet şerhi eklidir Muhalefet şerhi eklidir 

Z. Tüzün T. Banguoğlu M. Aksoley î. Birand 

îzmir İzmir Kastamonu Mardin 
Muhalefet şerhi eklidir Söz hakkım mahfuzdur Muhalefet şerhi eklidir A. Saraçoğlu 

H. Onat Ö. L. Bozcah M. Çamltca 

Muhalefet şerhi 

12 nci Mad. özel okullarm denklik konusundalki muhalefet şerhimiz; 
1. Yeni açılan bir özel öğretim kurumunun, istenilen şartlar ne kadar mükemmel olarak 

gerçekleştirilmiş bulunursa bulunsun, arzu edilen bir işleyiş ve istihsal seviyesine ulaşması için, 
mutlaka asgari bir zamana ihtiyaç vardır. 

2. Bir okula denkliği daha başlangıçta tanımakla, vatandaşa, tam ve kâmil bir müessesenin 
hizmete açıldığı yolunda devlet olarak peşinen teminat vermiş olacağız. 

C. Senaitosa ( S. Sayım : $65) 
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Okulun. kapatılması halinde. hesap, soracak vatandaşa cevap vermek kolay olmıyaeak, dola-

yısiyle, bugünkü rejimden de mahzurlu bir vaziyet hâsıl olacaktır. 
3. Denkliği bulunımıyan ıbir okula denklik vermek, normal mâkul, hattâ güzel bir şeydir. 

(idare için de, okul için de) Halbuki denkliği tanınmış bir okulu kapatmak anormal, bir hâdise
dir ve bunun..gerek veliler, gerekse okul kurucu ve idarecileri nezdinde ve bütünüyle efkârı um il
miyede reaksiyonu şiddetli olur, bundan doğacak arızaları bertaraf etmek de kolay olmaz. 

Denkliği bulunmıyan bir okula denklik tanımayı]) (Bir yıl daha bekliyeceksin) demekle, denk
liği mevcut bir okulun .kapatılması arasında çok büyük farklar vardır. 

4. Denklik başlangıçta verilmediği takdirde okul, denk olmak için olağanüstü gayretler gös
termek zaruretini duyacaktır. 

Halbuki denkliği peşinen tanınan okul, kapatma müessesesi Arızî olduğundan çoğu zaman ayın 
gayreti göstermiyeceldir. . • 

5. Okul kurucularını daha başlangıçta yüzde yüz iyi niyet sahibi olarak kabul etmek, arzu edi
len, güzel ve ideal bir görüştür. Ancak bugüne kadarki tatbikatta bâzı okulların denkliğinin alın
ması hattâ kapatılması miktarı ne olursa olsun, bu konuda menfi örneklerle de karşılaşıldığının 
açık bir misalidir. Kanunun hazırlığı sırasında bu vakıayı görmemezlikten gelemeyiz. 

Teklif edilen bu rejim, sadece kazanç hırsı ile hareket eden birtakım kurucuların bu fırsattan 
faydalanarak okul açma.: arzularını tahrik edecek-ve bunlar,, açacakları derme çatma öğretim kurum
larında, idare, durumu tesbit edip okul hakkında cezai müeyyidelere başvurııneaya kadar, bunları 
işletmeyi bir kazanç telâkki edeceklerdir. 

(i. Başlangıçta okulun maddi imkânları ne kadar matluba muvafık olursa olsun öğretmenleri 
nin özellikleri no kadar islenilen evsafa uygun bulunursa bulunsun bunlar, idareyi ancak ilk plân
da, belki nazari olarak tatmin edebilir. Fakat asıl önemli olan ve üzerinde hassasiyetle durulması 
gereken husus, müessesenin- işleyişi-vo .istihsal kalitesidir.; 

Nitekim mükemmel lâboratuvarlara sahip bir okulda, fizik veya kimya Öğretmenlerinin, öğrenr 

çileri bu lâboratuyarlarının kapısından içeri soknuksızm ..büt ün dersleri nazari olarak sınıfta •yap
ması mümkün olduğu gibi, meselâ Edebiyat öğretmenlerinden de okul kitaplığından faydalanma
yı düşünmiyenlerin bulunduğu görülmüştür. 

öğretmen, tâyinleri de, mecburen nazari ölçülere göre yapılmaktadır. Faraza Eğitim Enstitüsü 
veya Fakülteyi henüz bitirmiş bir öğretmenin, evsafı haiz olduğundan, Orta dereceli özel okullara 
tâyin edilmemesi için hiçbir sebep bulunmamakladır. 

7. Çeşitli denetlemelerden, imtihanlardan geçmiş, yıllarca gösterdiği müspet faaliyetlerle idare
nin ve cfkân umıımiyenin haldi olarak itimadını, hattâ takdirini kazanmış köklü bir öğretim kuru
mu ile, daha açılma ve öğretime 'başlama izinine ait kararların mürekkebi bile kıırumamış bir okul 
arasında, mutlaka bir fark olmalıdır. Devlet, bu iki kuruma ayın gözle baktığı takdirde, efkârı 
umumiye karşısında akıbeti meçhul bir sorumluluğun, hattâ vebalin altına girmiş olacaktır. 

8. Özel. okullara peşinen denklik verilmesi halinde, kuruluş sırasında okulun en küçük teferru
ata varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarının mutlak surette temin edilmesini istemek gibi bir mecburi
yetle karşı karsıya kalınacak, dolayışiyle kurucu bugün uygulanmakta olan tedrici gelişme imkâ
nından faydalanamayacaktır. Bu da okul açma imkânının sadece büyük sermaye sahiplerine tanın
mış bir imtiyaz haline gelmesi gibi, arzu edilmiyen bir netice tevlidedecektir. 

Edirne Kastamonu ' Tabiî Üye İstanbul 
T. Banguoğlu ..... M. Çamhca • #.• özfjiir. M. Aksoley 

• ; > • ; ; İzmir 
M. TL Onat 
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Mtaihatef ©t şerhi 

1 - 5 Ttçî madde hakkında : 
îçinde yaşadığımız çağın dünya -görüşü, milletler hayatında zorunlu kıldığı ve süratle geli

şen yeni icap ve zaruretler göz önünde bulundurularak, metindeki (yabancı uyruklu (kişilerin 
her ne suretle •olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğretim kurumu açmamaları) bükümünün, 
memleketimiz için zararlı olabileceği; ancak, mevzuatımızın yükliyeceği mükellefiyetler sınırı 
içinde açılacak bu nevi,«okullar için her özel istemin özel kanun mevzuu yapılması şeklinde çözü
me bağlanmasının uygun düşeceği. 

2 r 22 nci madde hakkında: 
Devlet kadrosundaki maaşlı öğretmenin, özel okullarda -idareci görevi alabilmesi, resmî sek

tördeki öğretmen sıkıntımızı artıracağı gibi personel sistemimizi ve Millî Eğitim Bakanlığının 
'tasarruflarını zorlıyaeağı, ayrıca özel okulların gelişmesinede zararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Zerin Tüzün 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(hımkünyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : î/441 
Karar No : 3 

Yüksek Başkanlığa *"' 

•Millet Meclisinin 22 Aralık 1964 tarihli 27 nci "Birleşiminde öncelik ve ivedlMe görüşülerek açık 
oy Me fcaibıtl edilen, özel Öğretim kurumları kanunu tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 24 Ara
lık 1964 tarühlıi ve 6811 -' 39149 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le Itomfeyomımuzıın 11, 12 ve 13 Mart 1965 tarihli birleşimlerinde Hükümet adına Millî Eğitim Ba
kanlığı Müsteşarı ve özel Okullar Genel Müdürü hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisince kabul olunan metin, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan özel öğretim 
kurumlan kanunu-tasarım' ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alp iskender'in Hususi eği
tim ve öğretiim müesseseleri Kanunu, Kırşehir Miîletvekili Memduh Erdemür'in Âmme menfaatine 
hizmet gayesi ile kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmeni erînan .sosyal güvenlikleri 
hakkında Kanun ve Adana MilTetvekili Kemal SarıibraM'moğlu'nun Âmme menfaatine hizmet gayesi 
ile kurulan '.'dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında ka
nun teMİflerinin Millet Meclisi komisyonlarında, ve Genel Kurulunda tevhiden tetkik ve müzakeresi 
neticesinde tedvin olunmuştur. 

Hükümet teklifinin temel ilkeleri şunlardır : 
I - Anayasamızın ieabettirdiği seviyeli bir eğitim ve öğretimi sağlamak ve özel öğretim kurum-

Varının lıer şeydeıl evvel bunu gerçek!cştireıbılecek surette kurulmalarını temin etmek. 
II - -özel öğretim kurumlarının çoğalmalarını ve gelişmelerini teşvik etmek, olaylaştırmak ve 

bunları aynı zamanda sıkı bir kontrol sistemine bağlamak. 
TII - Kuramların "mensuplarına huzur içinde çalışma imkânları sağlamak, kurucular ile çalışan

lar arasında esasları açık, katî ve sağlam münaisebetler ihdas etmek. 

İzmir Senatörü 
îzzet Bir an d 

14 . 3 . 1965 
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Ferit Alp iskender'in teklifi hareket noktası ökrak, nüfus artışı ile millî gelir artışını, dolayı* 
siyle ilk, orta ve yüksek öğretim, çağındaki öğren ?i sayısı ile bunlara talısis olunan okul sayısı ara
sındaki nistbet dengesizliğini esas almış ve denge unsuru olarak da özel öğretini müesseselerinin teş
vikini ve himayesini öngörmüştür. 

Memduh Erdemir ve Kemal Sanibrahimoğhı'nun teklifleri ise aynıı gayeyi ye metni haiz olup 
âmme menfaatine hizmet maksadiyle kurulmuş olan dernekler tarafından açılmış bulunan kâr ve 
kazanç gayesi gütmiyen ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altında çalışan özel okul öğretmen 
ve idarecilerinin sosyal güi\-eiixliklerini sağlayıcıdır. 

Bugüne kadar 1331 tarihli «Mckâtibi Hususiye Talimatnamemi» ile düzenlenen ve yürütülen özel 
öğretim müesseseleri meırı'esi 1961 Anayasası ile artık Anayasal bir nitelik kazanmıştır. Anayasa 
vâzıı, özel öğretim kurulularını öğretim dâvasının önemli bir 'konusu telâkki etmiş ve temeli, İşleyişi 
ve • hedefi' hakkında 21 nci maddede hüküm koymuştur. Bu maddeye göre, özel okulların bağlı 
olacakları esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlene
cektir. 

Bir kalkınma çabası içinde bulunan Türkiye'nin eğitim ve kültür alanında da hamlelerde bulun
mam zaruridir ve kalkınma plânında önemli bir mevki işgal eder. Bu hamleye özel sektörün de iş
tiraki faydalıdır, hattâ gereklidir. 

Komisyonumuz, bir Anayasa emri ve kalkınma çabasının gereği olan bu kanunin Ibenimsemişit'ir. 
I I - Komi,'jyonumuz, Millet Meclisi metninin müzakerelerinde kendisinden 'evvel tasarıyı inceliye-

rek b ;r rapor ve metin tanzim eden Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonunun görüşlerine 
de yer vermiş ve bâzı maddeleri bu ihtıısas komisyonu metninde olduğu .gM aynen veya değiştirerek 
kabul etmiştir. 

I I I - Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 11 nci maddelerini aynen kalbul 
etmiştir. 

Komryonumuz, Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesini 13, 20 nci maddesini 19, 23 ncü mad
decini 22, 24 ncü maddesini 23, 25 nci maddesini 24, 27 nci maddesini 26. 28 nci maddesini 27, 29 neu 
maddecini 28, 30 ncu maddesini 29 31 nci maddesini 30, 32 nci maddesini 31, 34 ncü maddesini 33, 
35 nci .maddesini 34, 36 nci madde™ 35, 39 ncu maddesini 38, 40 nci maddesini 39, 41 nci maddesi
ni 40, 42 nci maddesini 41, 45 nci maddesini 44. 47 nci maddesini 46, 48 nei maddecini 47, 49 ncu 
maddesini 48, 50 nci maddesini 49, 51 nei maddesini 50, 52 nei maddesini 5İ nci madde olarak ay
nen kabul etmiştir. 

komisyonumuz, Millî Eğitim Komisyonu metninin 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 37, 42, 43 ve 
45 nei .maddelerini aynen kabul etmiştir. 

İV) Komisyonumuz, aynen kabul ettiği Millet Meclisi metninin, 1 nci maddesinin, özel öğ
retim kurumlarına ilişkin tanımında; üniversiteleri kapsamadığı zira Anayasamızın 120 nci mad
desinde üniversitelerin ancaık Devlet eliyle ve kanunla kurulacağını emrettiğine işareti uygun 
görmüştür. . 

V) Komisyonumuzca değiştirilen maddeler: ?> " 
Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesinin 'müzakerelerinde Millî Eğitim Komis

yonunun 6 nei maddesi esas alınmış ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki «ve eğitim» ibaresinden 
sonra kullanılmış ve yerine (,) konulmak suretiyle ifade düzeltilmiştir. • 

Madde 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci «maddesi 'Komisyonumuzca da benimsenmiş ve mad
de redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. . . 

Madde 8. — Millet Meclisi 'metninin 8 nci maddesinin müzakerelerinde Millî Eğitim Komisyo
nunun 9 ncu maddesi esas alınmış ve bu madde redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Millet Meclisi metninin 9 neu maddesi Komisyonumuzca.- da benimsenmiş ancak, 
madde başındaki «bir okula» ifadesi «bir kuruma» şeklinde değiştirilmiş ve maddenin ikinci 
cümlesi de metinden çıkartılmıştır. Böylece hükmün yorumlanarak yasağın ihlâîi önlenmek isten
miştir. 
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Madde 13. —- Millet Meclisi metninin 13 neti maddesi Millî Eğitim Komisyonunun görüşüne 

uygun olarak metinden çıkartılmıştır. 
Madde 20. — Millet Meclisi metninin 21 inci maddesinin müzakerelerinde Millî Eğitim Ko

misyonunun görüşüne de uygun bir madde kabul edilmiştir. Bu maddeye esas özel öğretim ku
rumlarının binaları duvar çökmesi, yıkılması v. s. ihtiyaç gösteren hallerde ve ancak bu ihtiyacı 
karşılamak üzere ve sadece tamir edilebilecektir. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığından izin 
alınacaktır. 

Madde bu şekli ile 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş an

cak, bu maddeye özel okullarda müdürlükle görevlendirilen öğretmenlerin maaşsız izinli sayıl
mak suretiyle Bakanlık ile ilişiklerinin •kesilmesine' ve bu sürede emeklilik haklarının saklı kal
masına dair bir yeni hüküm ilave edilmiştir. 

Madde ,bu şekli ile 21 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Millet Meclisi metinin 33 ncü maddesinin müzakerelerinde Millî Eğitim Komis

yonu metninin 32 nci maddesi esas alınmış ve kamu yararına hizmet amacı ile kurulan dernek
ler tarafından kâr gayesi dışında açılmış ve MiUî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi okullarda 
aylık ücretle çalışan öğretmen ve yöneticilerin emeklilik haklarını düzenlemek üzere hükümler 
eklenmiştir. 

Madde bu şekli ile 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak 

madde redaksiyona tabi tutularak ve maddede atıf yapılan maddelerin numaralarının değişmesi se
bebiyle düzeltilerek 36 neı madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — Millet Meclisi metninin geçici maddesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak 
madde birinci fıkrasında bir redaksiyon değişikliği yapılmak ve madde sayısı olarak kullanılan (1) 
rakamı başkaca geçici madde olmadığı için çıkartılarak kabul edilmiştir. 

VI - Tasarının Cumhuriyet Senatosundaki görüşme sürecinin nihayete ermesine raporun yazıl
dığı tarih de dâhil olmak üzere ancak 8 gün kalması dolayısı ile Genel Kurulda gündomdeki bütün 
işlere öncelik tanınarak ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması Komisyonumuz mev
cut üyelerinin ittifakı ile kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü 

îçel İstanbul Tabiî Üye Kayseri 
C. T. Okyayuz O. Z. Gümü§oğlu S. Küçük 1, 9, 10, 13, 20, 21 ve 

22 nci maddelerde söz 
hakkım saklıdır 

ff. Dikeçligil 
Çorum Afyon Karahisar Ankara Yozgat 

A. Çetin R. Hancıoğlu -V. Ağımaslı 16 nci maddeye 
îmzada bulunamadı İmzada bulunamadı muhalifim 

/ . Yeşilyurt 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ MRTÎN 

özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 

Tanım 

MADDE 1. — özel öğretim kurumları; Türkiye Cumhuriyeti uyıııkîu gerçek kişiler, özel hu
kuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından açılan 
her derecedeki okullar, yabancılar tarafından açılmış bulunan öğretim kurumları, haberleşmeyle 
öğretim yapan yerler, çeşitli kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve benzeri kurumlardır. ,. 

MADDE 2. — özel öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altın
dadır. 

Kurum açma izni ve şartları 

MADDE 3. — özel öğretim kurumu açabilmek için önce, «kurum açma izni alınır.» 
Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne göre verilir. 

MADDE 4. — özel bir öğretim kurumu açacak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek «en az 
ödenmiş sermaye şartı» tüzükle tesbit edilir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum
huriyeti uyıııkîu gerçek veya tüzel kişiler adına hor no suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden 
özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçlarma 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulunabilirler. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kumullarının, kurucularının veya 
yetkililerinin arzusu ile, Türk kanunlarına göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine veya Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere devri ve bunlar tarafından işletilmeleri mümkündür. 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yönetim ve eğitim, öğretim özelliklerinden, korunması 
faydalı görülenler Mîllî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunur. . — 

MADDE 7. — özel bir öğretim kurumu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni haklan kullanma ehliyetine sahibolmak; 
2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 

veya kasti cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak; 
3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak, 

C. 8en<8tosu (S. Sayttv : 565 ) 
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KTTÎĞt METİN 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1, nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE :\. — Millet Meclisince kabul edilen 
H ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kaini! edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmişin-. 

MADDE r>. - - Millet Meclisince kahul edilen 
T) nci madde aynen kabul edilmişti]'. 

MADDE (i. Yabancılar tarafından açılmış 
özel Öğretim kurumları, kurucularının veya, yet
kililerinin arzusu ile Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilebilir. 

Bu takdirde bu öğretim kurumlarının yöne
tim ve eğitim öğretim özelliklerinden korunması 
faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

MADDE 7. —- Milletlerarası aııdlaşnıalar 
gereğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak 
olan yabancıların çocukları için yurdumuzda 
geçici olarak öğretim kurumu açılmasına Dışiş
leri ve İçişleri bakanlıklarının mütalâası alına
rak Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak teklif 
üzerine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

' Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar bu 
kurumlara kayıt ve kabul edilemezler. 

"MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde 8 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

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

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

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

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

MADDE f). — Millet Meclisi metninin f> nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE (i. — Yabancılar tarafından açılmış 
özel öğretim kurumları, kurucularının veya yet
kililerinin arzusu ile Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilebilir. 

Bu takdirde bu öğretim kurumlarının yöne
tim, eğitim ve öğretim özelliklerinden, korunma
sı faydalı görünenler Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

MADDE 7. ,— Özel bir öğretim kurumunu 
açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsil
cilerinde şu şartlar aranır : 

L Medeni hakları kullanma ehliyetine sahi-
bolmak. 

2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden mut-

Özel öğretim kurumlan kanun tasarısı Özel öğretim kurumlan Kanunu 

O. Senafto«u (S . Sayısı.\ 565) 
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MADDE 8. — özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina veya 
binalarının tapu veya sözleşme ile kurucunun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış maksatları
na her bakımdan uygun ve yeterli olduğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak suretiyle, 
kurumun ihtiyacını karşılıyabileceğinin ilgili merciler tarafından kesin şekilde tcsbit edilmiş bulun
ması gerekir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî Eğitim 
Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla, lüzumu halinde üniversitelerden alınacak öğre
tim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti tarafından kullanılır. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hizmetler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek ücret
ler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca istenen nitelikte öğretim üyelerini usulüne göre tesbit 
ve Millî Eğitim Bakanının emrine hazır bulundurmakla ödevlidirler. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan her hangi birinde deği
şiklik yapılması, açma iznini vermiş olan Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 9. — Bir okula ait bina veya binalar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı 
derece veya mahiyetlerde özel okul bulunamaz. Ancak aynı bina veya bina kısmı içinde gece ve 
gündüz devreleri zarfında ayrı ayrı kuruculara ait öğretim kurumları faaliyette bulunabilir. 

MADDE 10. — Bir özel öğterim kurumunda öğretime başlıyabilmek için «öğretime başlama 
izni» alınır. Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca veril
mesi aşağıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders, araç ve gereçleriyle lâboratuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihtiyaca ye
terli görüldüğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli okullar için 8 nci maddede yazılı uz
man heyeti raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunmak 
ve bu kurumda çalışacakları hususu usulüne göre belgelendirilmiş olmak; 

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 
öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğrenci kaydı yapamaz. 

C. $e*ıaitoW ( S. Sayısı : 565 ) 
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MADDE 9. — özol Öğretim kurumu açma iz
ni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina 
veya binalarının tapu veya sözleşme ile kurucu
nun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış 
maksatlarına her bakımdan uygun ve yeterli ol
duğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak 
suretiyle, kurumun ihtiyacını karşılayabileceği
nin ilgili merciler tarafından kesin şekilde tes-
bit edilmiş bulunması gerektir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî Eği
tim Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil kurum
larla, lüzumu halinde üniversitelerden alınacak 
öğretim üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar 
heyeti tarafından kullanılır. 

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca iste
nen nitelikteki öğretim üyelerini usulüne göre 
seçerek Millî Eğitim Bakanına bildirir. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz
metler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek üc
retler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan her hangi birinde deği
şiklik yapılması, açma iznini vermiş olan Mil
lî Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 10. — Bir özel öğretim kurumunda 
öğretime başlıyabilmek için (öğretime başlama 
izni) alınır. Bu iznin, kurum açma izni belge
sine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirilme
sine bağlıdır: 

1. Kuruma ait ders, araç ve gereçleriyle, 
îâboratuvarlarm, kitaplığın ve beden eğitimi 
imkânlarının maksat ve ihtiyaca yeterli görül
düğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli 
okullar için 9 ncu maddede yazılı uzman heyeti 
raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmet
lileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulun-

C. Senatosu 

Bütçe ve Plân Ko. 

lak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
veya kasdî cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla 
hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak, 

3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak. 

MADDE 8. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için; 

Kurumun bina veya binalarının taptt veya' 
sözleşme ile kurucunun tasarrufunda bulun'dfuğu,= 
kullanılış maksatlarına her bakımdan uygun ve*-
ycterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas oî~-
mak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılıyabile-
ceği ilgili merciler tarafından tesbit edilir. 

Yüksek dereceli okullar için birinci fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Bakanlık
ça kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla, lüzumu 
halinde üniversitelerden alınacak öğretim üyele
rinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti tarafın
dan kullanılır. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hizmet
ler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek ücret
ler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan her hangi birinde deği
şiklik yapılması, açma iznini vermiş olan Millî 
Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. 

MADDE 9. — özel kurumlara ait bina veya 
binalar içinde iki ayrı kurucuya ait aynı veya 
farklı derece veya mahiyetlerde özel okul bulu
namaz. 

MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sa^sı : 565) 
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MADDE 11. — İ l e r i sınıfları veya devreleri zamanla açmak istiyen kurucunun 8 ve 10 ncıı 
maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf veya devre için, öğretim yılı başından en az 3 ay 
önce yerine getirmesi gerektir. 

, Denklik t'c .şartlan - DenkliğinkaldırdnKtsı 

MADDE 12. — İlk veya orta dereceli öze] bir öğretim kurumunun emsali resmî öğretim kurum
larına denkliği, Millî Eğitim Bakanlığınca aşağıdaki esaslar dâhilinde onanır : 

Bir okulun, mevcut sınıf veya sınıflarının denkliğinin onanması, bir öğretim yılı içindeki ça
lışmalarının en az ' iki teftiş raponına istinaden müspet olduğuna; Millî Eğitini Bakanlığınca ka
naat getirilerek karar verilmesiyle:'mümkündür. 

İlkokullar ile orta dereceli okulların birinci ve ikinci devrelerinin diploma sınıflarına denklik 
verilebilmesi için, ilk ve ara sınıflarının denkliği, önceki öğretim yıllarında onanmış olmalıdır. 

Denkliği tanınan özel okulların bitirme imtihanlarını yapmakla görevli imtihan komisyonların
da Millî Eğitim Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde emsali resmî okul öğretmenlerini de görevlen
direbilir. 

İlkokullar ve orta dereceli •okulların'birinci ve ikinci, devreleri, denklik onanına işleminde ayrı 
bütünler sayılır. 

Okulların denklik teftişlerinde eğitim, öğretim ve yönelim faaliyetleri bir arada incelenir. 

MADDE 13. — İlk veya orta dereceli ö/el bir okulun denkliğine esas olan şart ve özellikle
rini kaybettiği teftiş ve denetleme sonucunda teshil edildiği takdirde kurumun denkliği Millî Eği
tim Bakanlığınca kaldırılır. 

MADDE İ4. — Yüksek dereceli özel okullarde her y\\ teorik ve pratik derslerin imtihanları 
Millî Eğitim Bakanlığınea yaptırılır. 

İmtihan kuralları, biri...dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda görevi bulımmıyan 
üniversite Öğretim üyeleri veya resmî yüksek okul öğretmenleri arasından seçilecek iki üye ile bir
likte üç üyeden kurulur. 

İmtihan kurullarına katılacak üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek okul öğretim 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine ilgili fakülte veya. yüksek okullarca, usulüne gü-
re seçilir. 

İmtihan kurulu üyelerinden okulun mensubu oJmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim Bakanh-' 
ğınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumunca ödenir. 

İmtihanların hangi derslerden olduğır ne zaman ve-ne .şekilde yapılacağı her özel yüksek öğre
tim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 

0. Senatosu ( S. Sa.yısr;. 5(55 ) 
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mak ve bu kurumda çalışacakları hususu usu
lüne göre belgelendirilmiş olmak; 

3. Kurumu yönetmelikleriyle müfredat prog
ramı bakanlıkça incelenip onanmış olmak; 

Öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğ
renci kaydı yapamaz. 

MADDE 11. —• Millet Meclisince kabul edi
len M nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Denklik ve şartlar) - Denkliğin kaldırılması 

MADDE 12. — Evvelce açılma izni verilmiş 
olup 8 nci ve 10 ncu maddelerdeki şartları ta-
mamlıyarak öğretime başlama izni için müracaat 
eden ilk ve orta dereceli okulların denkliği, öğ
retime başlama izni ile birlikte tanınır. 

ilkokullarla orta dereceli okulların 1 nci ve 
i! ne i devreleri ayrı bütünler olarak kabul edilir. 

Bakanlıkça, öğretim;, eğitim, veya yönetim 
bakımından, özel yönetmeliğine göre veya lüzum 
«örülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, 
çalışmaları ve durumu yeterli görülmiyen okul
lar bu hususta uyarılır. Mütaakjben yaptırılan 
teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okul
ların denkliği kaldırılır." Ertesi yıl. yaptırılacak 
teftişle de çalışmalarının yeterli olmadığı tesbit 
olunan okullar kapatılır. Bu halde o yılki imti
hanlar bakanlıkça özel olarak yaptırılır. 

MADDE 13. - - Millet Meclisince kabul edi
len; 14 ncü-madde 18 ncii madde olarak aynen 
kahul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 11. — Mület Meclisi metninin 
11 nci maddesi avneu kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî Eğitim Kokisyoıuı met
ninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE .13. — .Millet Meclisi metninin 
.1.4 ncu maddesi 13 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. • ' 

C.' SenaJtoM; •:: (S . Saylav- ' 5 6 5 ) ' 
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Açma ve öğretime başlama izinlerinin kaldırılması 

MADDE 15. — Kuram .açma izni ibeligesimi -alıp da, Mi1'!! Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
bir mazerete daiyamıaksızm, iki yıl içinde öğrenme (başlama iznimi lalımıyam kurucunun kürüm 
•aıçma izni .getri alınnr., 

Kurumum, öğretime başlama izoıini aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde Mi'Hî Eğitim Ba-
kanlığınca kabul ediiLen, bir mazerete dayanmak ;:ız:ın açılmadığı veya açılışından sonra mıazeret-
siz 'oilarak süreli • şekilde bir yıl "kapalı bulundu ju veya Millî Eğitim Bakanlığınımı iznıi olmak
sızın açıiJiç malksadıtnım başka .maksatlarla da kulkınnkbğı tesbit edildiği talkdiırde aıçıma v<e öğ
retimce başlama izinlıeri kaldırılır. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 16. — Kanun, tüzük ve yönetmelikJe;re veya umumi emirlere aykırı 'hareketi veya 
aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumu, hareiketintlın ağıırİiik derecesine göre, ge
çici veya sürekli olanak Millî Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir, 

MADDE 17. — öızel 'bir olkulunt kurucusu, haklı sebep göstertmek, akudun yönetici öğretmen 
ve öğrencil'eırkıe üç ay önce yazılı olarak ihbarda .bulunımaık şartiyle öğretim yiilı sonunda okulunu 
Millî Eğitimi Bakanlığınım izni üıe 'kapatılabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığımdan kapatma izni almaksızın veya yukarda yazılı kapatma şartla-
n/Eia uymaksızın; o'kuıl'uouı kapaltımış olan kurucuya tekrar özel bir öğretim kurumu açma izni 
vıerileımeiz, 

MADDE 18. — Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerimi, yönıetici, öğretmen ve öğrenci
lerle iligili bütün defterlerini, dosyalarını ve âljor evrakını iligiii valiliğe devir ve teslim eıtme-
ye meclburdtur. Devir ve teslimden kaçman veya bu görevi savsıyan kurucu veya temsilcileri 
hakkında Türk Ceza Kanunuma göre işlem yapıl nakla beraber, 17 mci .maddenin «on fukrası hük
mü de ayrıca uygulanır. 

MADDE 19. — Açma, öğretime baışlaıma izin'lerinin verilmesi, denkliğin onammaısı veya kal-
dıırıfması, kurumun kapammaisı veya kapatılması ile ilgili karanlar Millî Eğitim Bafcainlıgmca 
ve Bakaınılıkça uygun görülecetk şekilde iligili öğretim kurumu taraflından ilân' okunur. 

C. Senatosu ( S. Sayışı : 565 ) 
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Açma ve öğretime başlama izinlerinin 
kaldırılması 

MADDE 14. — Kurum açma izni belgesini 
alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama iznini al-
mıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır. 

öğretime başlama izni almış olan bir kurum, 
iki yıl içinde fiilen öğretime başlamazsa, fiilen 
öğretime başladıktan sonra öğretime ara verir
se veya açılış maksadından başka maksatlarla 
kullanıldığı teftiş raporiyle sabit olursa öğretime 
başlama izni geri almır. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 15. — Kanun, tüzük, yönetmelik ve 
genelgelere aykırı hareketi tesbit edilen özel öğ
retim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığınca 
kurumun kapatılması da dâhil olmak üzere veri
lecek bütün cezalar tüzükte tesbit edilir. 

MADDE 16. — özel bir okulun kurucusu 
'bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere en 
az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartiyle 
ve ancak öğretim yılı sonunda okulunu kapa
tabilir. 

Btmun dışında bir özel okul kumcusu tara
fından öğretim yıh içinde hiçbir şekilde kapa
tılamaz. 

Yukardaki şartlara uymadan okulunu kapa
tan bir kumcuya tekrar bir özel okul açma veya 
ortak olma izni verilemez. 

MADDE 17. — Kapanan veya kapatılan ku
rum mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğren
cilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve 
diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim et
meye mecburdur. Devir ve teslimden kaçman 
veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya tem
silcileri hakkında Türk Ceza Kanununa göre 
işlem yapılmakla beraber 16 ncı maddenin son 
fıkrası hükmü de ayrıca uygulanır. 

MADDE 18'. — Açma ve öğretime başlama 
izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma veya 
kapatılması ile ilgili kararlar Millî Eğitim Ba
kanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından 
bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilân olunur. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 14. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senaî&stt (S. SâfiSt: 565) 
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Kurum bina ve tesisleri 

MADDE 20. — özıöl öğretim fcu/ruınılarının yerberi, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili stan
dartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardnm,îmar ve iskân bakanlıklarının mütalâları alın
mak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilân olunu/r. 

iMADDE 2)1. — Bu kamum yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmıış bu
lunan özeli öğretim kurumlarımın binaları genişletilemez, çoğaltıiaımıaz, şuibeleri açılamaz; bu 
Ikuıruıml'arun mevcut binalarıni'n; yerlerine kaim oLmak üzere başka yerde binalar ;her hangi bir 
suretle mülk edinilemez veya kiralanamıaz. Mevcut binaların yerimde yeniden bina inışa ettiril
mesi Millî Eğ'Jtim Bakanlığınım teklifi üzerine Bakaralar Kurulunun, karan ile olur. 

Mevcut binalıarda, ihtiyaç halinde yapılacak tadilât, Millî Eğitim Bakanlığınım iznine bağlı
dır. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 

MADDE 22. — özel öğretim tarumlarımda yönetim, eğitim ve öğretimim, asıl görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yürütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlaraıın yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en az 
denıgi resmî öğretim (kurumlarının yöneticilik veya öğretmenliklerine .atanabilmek için gerekli 
nitelik ve şartları taşıynlar görevlendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özellikleri göz önünde tultularak yönetici ve öğretmenlerinde aranı-
lacalk nitelik ve şartlar yönetmelikte ıbelirtıilir. 

İhtiyaç halinde, esas görevi resmıî yönetim kurumlarımda olan öğretmenlere, aylığı karşılı
ğında okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek üzere yetkili mercilerin mu
vafakatiyle, özel öğretim kuramlarımda ücretle ek ders veya yöneticilik görevi verilebilir. 

Resmî okul öğretmeni olup 'da kendilerine özel okullarda, müdürlük veya müdür yardım
cılığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan öğretmenler, resmî okullarında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saati bakımından, resmî okul müdür veya müdür yardımcılarına uygulanan esas
lara tabidirler. 

C. Senatosu (S. Sayısı: 565 ) 
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MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edi
len 20 ne i madde 19 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel öğretim kurumlarının binaları geniş
letilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz, bu 
kurumların mevcut binalarının yerlerine kaim 
olmak üzere başka yerde binalar her hangi bir 
suretle mülk edinilemez ve kiralanamaz. 

Mevcut binaların iç ihtiyaç halinde yapıla
cak tadilât Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağ
lıdır. 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edi
len 22 nci madde 21 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 
20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce yalbancılar tarafından açıl
mış bulunan özel öğretim kurumlarının bi
naları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri 
açılamaz; bu kurumların mevcut binalarının 
yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa 
edilemez, her hangi 'bir suretle mülk edinile
mez veya kiralanamaz. 

Mevcut 'binalarda ihtiyaç halinde tamirat 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması, 

MADDE 21. — özel öğretim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle 
yürütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurum
larının yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en 
az dengi resmî öğretim kurumlarının yöneti
cilik evya öğretmenliklerine atanabilmek için 
gerekli nitelik ve şart lan taşıyanlar görev
lendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların Özellikleri göz 
önünde tutularak yönetici ve öğretmelerinde 
aranılacak nitelik ve şartlar yönetmelikte be
lirtili?. 

İhtiyaç halinde, esas görevi resmî yöne
tim kurumlarında olan öğretmenlere, aylığı 
karşılığında okutmakla yükümlü olduğu ders 
saatlerine halel gelmemek üzere yetkili mer
cilerin muvafakati ile özel öğretim kurumla
rında ücretle ek ders veya yöneticilik verile
bilir 

Resmî okullarda öğretmen iken Millî Eği
tim Bakanlığının muvafakati ile özel okul
larda müdürlükle görevlendirilen öğretmen
lerin Bakanlıkla ilişikleri kesilir. Ancak, bun
lar özel okullarda çalıştıkları sürece emeklilik 
hakları saklı kalmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığınca maaşsız izinli sayılırlar. 
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MADDE 23. — Her özel öğretim kurumu Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür 
tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz. 

Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bu-
lunmıyan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yöne
tim işlerine karışamaz. 

MADDE 24. — özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yönetici ve 
öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları 22 nci maddenin şartları 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. 

Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunulmadan önce, müdür diğer yönetici ve öğretmenler işe 
başlatılamazlar. 

îzin talebini, Millî Eğitim Bakanlığının reddinin tebliğ edildiği günden itibaren de vazife gör-
dürülemezler. 

MADDE 25. — Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan 
özel okullar müdürleri bu okulların Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenlerinden birini 
müdür başyardımcısı olarak tâyin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hususunu Millî Eğitim 
Bakanlığına bildirir. 

Bu atamayı uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmıyan veya bildirmiyen okulların müdür baş
yardımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri arasından Millî Eğitim Bakanlığı 
seçer ve işe başlatır. 

MADDE 26. — Bu kanunun yayımı tarihinde mevcudolup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı 
Kanuna bağlı andlaşmanm 40 ve 41 nci maddeleriyle ilgisi bulunan oıkulların öaellik göstermesi 
gereken hususları tüzükle tesbit edilir. 

Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak sure
tiyle hazırlanır. Tüzükte belirtilmiyen hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler. 

Yönetim ve eğitim - öğretim 

MADDE 27. — özel okullarda yönetim ve eğitim, Öğretim aynı derecedeki Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye göre düzenlenir, özel öğretim kurumlarının yönetmelikleri ve 
müfredat programları Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 

MADDE 28. — özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu kanun
la ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar içinde 
Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin yerine ge
tirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir. 

MADDE 29. — Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda oku
yan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakanlığınca 
tâyin olunur. 
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MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edi
len 23 ncü madde 22 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edi
len 24 ncü madde 23 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edi
len 25 nci madde 24 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanunun yayımı tarihin
de mevcudolup 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sa
yılı Kanuna bağlı Andlaşmamn 40 ve 41 nci 
maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik 
göstermesi gereken hususları tüzükle tesbit edi
lir. 

Tüzük, ilgili memleketlerin bu konulardaki 
mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alın
mak suretiyle hazırlanır. Tüzükte belirtilmiyen 
hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır. 

Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının 
çocukları okuyabilirler. 

MADDE 26. — Millet Meclisince kabul edi
len 27 nci madde 26 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edi
len 28 nci madde 27 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edi
len 29 ncu madde 28 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 23 
ncü maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 24 
ncü maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 25 
nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 25 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 
27 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen 
ıkabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi smetninio 
28 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen 
ikabul ed&miştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 
•29 ncu maddesi 28 nci madde olarak ayneu 
ikabul edilmiştir. 
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MADDE 30. — Özel öğretim kurumlarında okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar
dımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçilmesi, resmî okullarda uygulanan usuller dairesin
de, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 31. —• özel öğretim kurumları ilân ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe ver
meye mecburdurlar. Kurumlar, ilân ve reklâmlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar, 

öğrenci ücretleri 

MADDE 32. — özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi esaslara göre tesbit ve tâyin oluna 
cağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı sonun
dan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilân etmeleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudokluğu takdirde, Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin ar
tırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

Yönetici ve öğretmen kakları 

MADDE 33. — özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu kurumla
rın kurucuları veya kurucular temsilcileri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kay-
diyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya 
ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri zam nisbetleri ve sözleşmenin uzatılması 
ve fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumların
da olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yardımlarından 
faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden ye
nilenmiş sayılır. 

Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev 
kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurumlarında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemlerine sa
yılır. 

Kamu yararına hizmet amacı ile kurulan dernekler tarafından kâr gayesi dışında açılmış VG 
Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi okullarda aylık ücretle çalışan öğretmen ve idarecile
rin, bu vazifelerde geçirdikleri hizmet süresince 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emeklilik 
hakkı tanınır. 
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MADDE 29. — Millet Meclisince kabul edi
len 30 ncu madde 29 ncu madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edi
len 31 nci madde 30 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edi
len 32 nci madde 31 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Yönetici ve öğretmen hakları 

MADDE 32. — Özel okullarda çalışan Mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu kurum
ların kurucuları veya kurucular temsilcileri ara
sında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kay-
diyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede göre
vin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya 
ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi sü
releri zam nisbetleri ve sözleşmenin uzatılması ve 
fesih şartları belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleşi-
me ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumla
rında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak 
sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir, 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mec
buri sosyal sigorta bağlantı ve yardımlarından 
faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye dü
şürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleş
meler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden 
yenilenmiş saydır. 

özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik 
yapanların, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde gö
rev kabul ettikleri takdirde özel öğretim kurum
larında geçirdikleri sürenin üçte ikisi kıdemle
rine sayılır. 

C. Senatosu 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 
30 ncu 'maddesi 29 ncu «madde olara.k aynen 
kaıbul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 
31 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen 
'kabul edilmiştir. 

MADDE 31. -— Millet Meclisi metninin 
32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Yönetici ve öğretmen hakları 

MADDE 32. — özel okullarda çalışan mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenleriyle bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcileri 
arasında hizmet .akdi en az bir yıl süreli olmak 
kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşme
de görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık üc
ret veya ders saati baışıma verilecek ücret mik
tarı, terfi süreleri, zam nisbetleri ve sözleşme
nin uzatılması ve fesih şart!anı belirtilir. 

Bu şartlarda 'değişiklik aneak, yeni bir 
sözleşme ile olu/r. Asıl görevi özeıl öğretim km-
rurnlaınnda .olan yönetici ve öğretmenlerle ya
pılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre 
düzenlenir. 

(Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal1 sigorta bağlantı yardımlarm-

I da/n faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehli-
I keye düşürücü önleyici şartlar hükümsüzdür. 
; Süresi 'öğretim yılı içinde sona eren sözleş-
\ meler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden 
| yenilenilmiş sayılır. 
j 
| özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik 
' yaıpanlamm, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
! görev kabul ettikleri takdirde özel öğretim 
i kuramlarında -geçirdikleri sürenin üçte ikisi 
I kıdemlerine sayılır. 
\ Kamu yararına hizmet amaciyle kurulan 
! dernekler tarafından kâr gayesi dışında açıl-
: mış ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimine 
1 tabi okullarda aylık ücretle çalışan ve resmî 
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MADDE 34. — özel okullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullarda 
uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders saati ücretinden az ücret verilemez. 

MADDE 35. — özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğ
retmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine 
esüs olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. 

MADDE 36. — Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yö
netici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen her gün için 
yüzde üç zammı ile öderler. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü 
bulundukları görevleri yapmaları şartiyle, ders yılı içindeki tatil günlerinde, imtihan ve tatil ay
larında da ödenir. 

MADDE 37. — 34 ve 36 ncı maddelerdeki hakları hükümsüz bırakacak hükümler özel okul 
kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan ya
zılı sözleşmelere konamaz ve konursa hükümsüz sayılırlar. 

MADDE 38. — Muvazzaf askerlik devresi haı*iç, başka suretlerle askerlik hizmeti için silâh 
altına alınan özel okul yönetici ve öğretmenlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, ku
rumlarından aldıkları aylık ücretten az ise aradaki fark, iki ay süre ile kendilerine kurumlarınca 
ödenir. 

MADDE 39. — îki aya kadar olan hastalıklarını resmî tabip veya hastane veya acele hallerde 
özel sağlık kurumu raporu ile belgelendiren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam olarak 
ödenir. 
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MADDE 33. — Millet Meclisince kabul edi
len 34 ncü madde 33 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisince kabul edi
len 35 nci madde 34 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisince kabul edi
len 36 ncı madde 35 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisince kabul edi
len 37 nci madde 36 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Muvazzaf askerlik devresi 
hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için si
lâh altına alman özel okul yönetici ve öğret
menlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları 
aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten 
az ise aradaki fark, iki aya kadar kendilerine 
kurumlarınca ödenir. 

MADDE 38. — Millet Meclisince kabul edi
len 39 ncu madde 38 noi madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

O, Senatosu 

2 0 -
Bütçe ve Plân Ko. 

okujiıaĵ da en az on yâ hizmet ötmiş buduman 
öğretmem ve yöneticilerin, bu görevlerde geçir
dikleri hizmet süresinin üçte ikisine 5434 saycA 
kanun hüfcümleıi uyarınca emeklilik hakkı ta
nınır. 

Bunların emeklilik keseneğine esas tutulacak 
aylık ücretleri, özel öğretim kurumlarında geçir
dikleri sürenin, üçte ikisinin her üç yılı için, tah
sil derecelerine göre barem kanunlarının kabul 
ettiği derece üzerine birer derece eklenmek sure
tiyle tesbit edilir. 

Ancak, bu gibilerin müktesep dereceleri almak
ta oldukları aylık ücretlerden fazla olamaz. 

Bıı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
geçen hizmetleri (Sosyal sigortalarla ingilen-
dirilmiş olsalar dahi) borçlandırılmak suretiyle 
hizmetlerine eklenir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 
34 ncü maddesi 33 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 
35 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 
36 ncı maddesi 35 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 36. — özel okul kurucuları veya 
kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve 
öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 
33 ve 35 nci maddeler ile verilen hakları düşüre
cek hükümler konulamaz. 

MADDE 37. — Milî Eğitim Komisyonu met
ninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 
39 ncu maddesi 38 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 40. — Kadm yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra 
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin verilir. 

MADDE 41. — özel okul yönetici ve öğretmenle tinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, 
bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine müteveffanın aylık ücreti
nin üç katından az olmamak üzere özel okulca ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 42. — özel okulların yönetici ve öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî okul
lar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler. 

(hal öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 

MADDE 43. — Tesisler veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından ticaret gayesi göze
tilmeksizin kurulmuş buulnan özel öğretim kurumlarına Devletçe malî yardımda bulunulur. Bn 
maksatla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde «özel öğretim Kurumlarına yardım» adı altında bir 
fasıl açılır. Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzükte belirtilir. 

Teftiş ve denetleme 

MADDE 44. — Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca en az yılda bir defa teftiş ve denetlemeye tabi tutulur. 

özel okulların teftiş ve denetlemeleri okulların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak yapılır. 

MADDE 45. — Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan te
sislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilik
le ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumların toplan
tılarında Hükümet komiseri bulundurmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 46. — Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğe, teftiş ve 
denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete devamında 
sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum ilgili kuru
ma bildirilir. Bu bildiri, sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep 
teşkil eder. 
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MADDE 39. — Millet Meclisince kabul edi
len 40 ncı madde 39 nen madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisince kabul edi
len 41 nci madde 40 neı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edi
len 42 nci madde 41 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

özel öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 

MADDE 42. — Tesisler veya kamu yararı
na çalışacak dernekler tarafından ticaret gayesi 
gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretim 
kurumlarına Devletçe malî yardımda bulunula
bilir. Bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde (özel öğretim Kuurmlarma yardım) 
adı altında bir fasıl açılır. 

Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzük
te belirtilir. 

Teftiş ve denetleme 

MADDE 43. — Her derece ve nitelikteki 
özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yö
netim bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca 
özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye 
tabi tutulur. 

özel okulların teftiş ve denetlemeleri okul
ların özellik ve ve seviyeleri dikkate alınarak 
yapılır. 

MADDE 44. — Millet Meclisince kabul edi
len 45 nci madde 44 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine, teftiş 
ve denetleme raporuna dayanılarak Millî Eği
tim Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete de
vamında sakınca . görülenlerin Bakanlıkça ve
rilmiş olan çalışına izni iptal olunur. Ve bu du
rum ilgili kuruma bildirilir. Bu bildiriş sözleş
menin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin ke
silmesine yeter sebep teşkil eder. 

O. Senaltosu 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 
40 ncı maddesi 39 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 
41 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 
42 nci maddesi 41 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millî Eğitini Komisyonu met
ninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 
45 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millî Eğitim Komisyonu met
ninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 565 ) 
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MADDE 47. — özel öğretim kurumunun teftiş ve denetlemesi sırasında, zaruret görülen du
rumlarda* Millî Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çektirebilir. Bu 
takdirde Millî Eğitim Bakanlığı geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen atanması hususun
da, kurumun mütalâasını da göz önünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbiri alır. 

Özel, öğretim kıırıımlarmtu yönetici, öğretmen ve memurları hakkında, uygulanacak idari ve inzibati 
hükümler 

MADDE 48. — Özel okulların yönetici ve öğretmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 789, 
1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulan
ması mümkün bulunan cezalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri uygulanır. 

MADDE 49. — Yukardaki maddede yazılı cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğret
menleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve mütaakıp maddelerinde yazılı il millî eğitim disip
lin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren özel öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin 
Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 50. — özel öğretim kuramlarının yönetici, öğretmen ve memurları, suç işlemeleri ha
linde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı Türk Ceza Kanununu 
uygulaması bakımından memur sayılır. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlan
ılın, bu kanuna intibak şekli, şartı ve müddetleri tüzükle belirtilir. 

Bu kanuna ait tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

MADDE 51, — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 52. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 46. — Millet Meclisinee kabul edi
len 46 neı madde 45 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisince kabul edi
len 47 nci madde 46 neı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisince kabul edi
len 49 ncu madde 48 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisince kabul edi
len 50 nci madde 49 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 1. — Mület Meclisince ka
bul edilen Geçici madde 1 aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 50. — Millet Meclisince kabul edi
len 51 nci madde 50 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisince kabul edi
len 52 nci madde 51 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 
47 nci maddesi 46 neı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 
48 nci maddesi 47 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 
49 ncu maddesi 48 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 
50 nci maddesi 49 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumla
rının, bu kanuna intibak şekil, şart ve müddeti 
tüzükle belirtilir. 

Bu kanuna ait tüzük, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay içinde çıkartılır. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 
51 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MMADDE 51. — Millet Meclisi metninin 
52 nci maddesi 51 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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