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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Saansun Üyesi Fertrtıi Tevetoğlu; Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın 60 neı Birleşimde kendisinden 
tavzih istiyen konuşmasına eevaJben, millete ve 
onun Yüee Meclislerine bülhitanda bulunmak ak
lımdan geçmediğini, ancak sorumluları ikaz ma
hiyetinde beyanda bulunduğunu ifade ve gebeliği 
önleyici ilâçların kanun çıkmadan yurda ithal ve 
reklâmlarının yapıldığını açıkladı ve buna ait du
var afişlerini üyelere gösterdi. 

Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt ile İstanbul 
Üyesi Fikret Gündoğan'ın komisyon üyeliğinden 
istifa ettiklerine ve yerlerine başkalarının seçil
mesine dair olup Dilekçe Karma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosunda görüşme müddetleri 
bitmek üzere bulunan kanun tasarı ve tekliflerini 
müzakere etmek üzere Genel Kurulun 26 . 3 .1965 
Cuma ve 29 . 3 .1965 Pazartesi günleri saat 14 te 
toplanması kabul edildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Divan te

şekkül etmedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Görünüşe göre çoğunluk yok-

Özel öğretim kurumlan kanun tasarısının 
5 ııci maddesi görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosuna teşrif etmiş ve şid
detle alkışlanmış bulunan Tunus Cumhurbaşkanı 
Halbib Burgiba, Senato kürsüsünden hitabetmesi 
hakkındaki isteğinin ittifakla kabul edilmesi 
üzerine, Türk - Tunus dostluğu ile ilgili bir ko -
nuşma yaptı. 

özel öğretim kurumları kanun tasarısının ma-
deleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

26 Mart 1965 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,30 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

Fikret Turhangil Ahmet Naci An 

Katip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz tnceoğl-u 

tur. Saat 15,00 te toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 14,13 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
" vı'.*'•».* '-*• Açılma saati : 14,09 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİP : Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 62 nci birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 



ÎKÎNCI OTUEUM 
BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Divan teşekkül eıtti, 62 nei birleşimi 'açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Kıbrıs 
Hükümetinin Kıbrıs Rum Cemaatini dağıtmasının 
Kıbrıs Anayasasını ihlâl mahiyetinde olduğunu ve 
bundan doğabilecek sonuçları belirten demeci. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Brtuğ. 
CELÂL ERTU& (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; Yüksek Huzurunuzu işgal 
edişimin sebebi Yüce Senatonun kürsüsünden ge
rek memleket efkârı umumiyesine, gerekse dün
ya efkârı umumiyesine Kıbrıs Anayasasının ön
ceki gün alman bir kararla bir kere daha ihlâl 
edildiği konusunu protesto mahiyetinde ilân et
mek içindir. Malûmu âlilerinizdir ki, Kıbrıs 
Anayasası gereğince Kıbrıs'ta Türk ve Yunan 
cemaatlerinin mevcudiyeti kabul edilmiş ve bi
zim tezimiz de son fedakârlık olarak Kıbrıs'ta 
bir federatif devlet teşekkülü gayesine mütevec
cihtir. önceki gün alman bir kararla Rum ce
maatinin lâğvedilmesi suretiyle bu adada yaşı-
ya-n iki unsurun mevcudiyetinin inkâr edilmesi 
yoluna gidilmiş bulunulmaktadır. Birliklerimi
zi değiştirmek hususunda Hükümetimizin çok 
ciddî ve kararlı olarak hareketi adanın mesul
lerini sindirmiş ve değiştirme birliklerimizin git
mesi, hususundaki itirazı da siyasi bir sükûnet 
havası içinde itirazsız bir şekilde karşılanmış
tır. Oysaki aylardan beri Kıbrıs'ta yavaş yavaş 
yaklaşılmak istenilen hedefe hazırlıklar yapıl
makta idi. Bir taraftan Kıbrıs bir silâh ve si
lâhlı kuvvetler deposu haline getirildikten son
ra, Rumlar istedikleri emele kavuşmak ve günün 
birinde adım adım yaklaştıkları ENOSÎS fikrini 
ilân etme yolunda idiler. Bu hareketin mânası 
şu günlerde bilhassa Birleşmiş Milletlerde ve 
dünyanın birçok diplomatik çevrelerinde söz ko

nusu edilen Kıbrıs meselesi hakkında alman, 
fakat sessiz bir hareket mânasını ihtiva eden 
mühim bir hâdisedir. Bunları Yüce Senatonun 
kürsüsünden dünya efkârı umumiyesine ilân 
ederken elbette ki, Hariciyemizin basiretinin ve 
şu anda bu hâdiseyi karşılamak için gerekli ted
birlerin yerinde ve zamanında alındığına ve alı
nacağına kuvvetle inanıyoruz. Esasen, Rumlar 
Enosis gayesinin tahakkuku için daha önceden 
de hazırlıklarını kademe kademe yapmak sure
tiyle maddi kuvvetlerini temin etmişler ve gü
nün birinde evvelâ Meclisleri hasfetmek sure
tiyle, zaten Kıbrıs Anayasası önceden de ihlâl 
edilmiş olduğu için, Rum Cemaati Meclisinin 
lağvı ve bunun yetkilerinin Temsilciler Mecli
sine devriyle yakında belki bir seçime gidecek
lerdir ve bu suretle Türk unsurunu ihtiva etmi-
yen bir teşriî organı ortaya çıkarmak suretiyle 
artık Kıbrıs'ta hâkim olacak demokratik ülke
lerde olduğu gibi - raajoritedir - Hiçbir zaman 
minörite, majoriteye hâkim olamaz kanaatini, 
mutlak kanaatini, bir kere daha ısrarla, kendi 
hesaplarına geldiği şekilde, yayacaklardır. Bu 
tez asla doğru bir tez değildir. Bugün İsviçre 
Federatif Devletlerinde gerek nüfus sayısı ba
kımından, gerekse kültür bakımından birbiri ile 
kabili kıyas olmıyacak büyüklükte azınlıklar 
vardır. İtalyanca konuşan, Almanca konuşan İs
viçreliler vardır. Menşeleri itibariyle Fransız
ca konuşan ve menşeleri birbirinden ayrı küçük 
federatif Devlet parçaları vardır. Binaenaleyh, 
bir devletin federatif büinyeye girebilmesi için 
mutlaka majoriter sisteme istinadetmesi şart de
ğildir, fikri için, İsviçre, gayet güzel bir misal
dir. Bu olayı asla küçümsediğimiz!, teşriî bir or-
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gan olarak uyanık olduğumuzu ve hiçbir zaman 
En-osis gayesinin, Yunanlıların her yerde tekrar
ladıkları Enosis gayesinin tahakkuk edemiyece-

23.3.1935 0 : 2 
ğini buradan bir kere daha ilân etmiş olmak için 
Yüksek Huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
1. — Özel öğretim kurumları kanunu tasarı

sının 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı ve 
Sözcüsü ve Hükümet yerlerini alsınlar. 

8 nei madde üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. Madde üzerinde başka görüşmek isti-
yen sayın üye var mı ? 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (îzmir) — Sayın 
Başkan, 8 nci madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı buyuran. 
Genel Kurulun almış olduğu karara göre 

10 dakikalık müddetle mukayyettir konuşma
lar. 

ÖMER LÛTFÎ BOZıCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, 8 nci maddenin ikinci fık
rasında bir noksanlık var. Özel okulların açı
labilmesi kanunların hükümleri dairesinde ve
rilecek kolaylıkla kabil olacağı aşikârdır. İkin
ci fıkrada, kurumun bina veya binalarının ta
pu veya sözleşmeyle kurucunun tasarrufunda bu
lunduğu denilmektedir. Bizde tasarruf kelimesi, 
mülkiyet gibi, dilediği gibi tasarrufu, dilediği gi
bi kullanmaya, intifaı, âhara rehnetmeyi, satma
yı içine alan bir tâbirdir. Halbuki burada ku
rumun bina ve binalarının tapu ile maliki oldu
ğu veya sözleşme ile kurucunun intifa hakkı 
bulunduğu yolunda yazılması iktiza eder. Aksi 
takdirde o binanın kuruma aidiyeti iktiza eder. 
Çünkü tasarruf, kelimesi hukukî bir tâbirdir. 
İntifadan dalıa ziyade şümullüdür. Bu bakım
dan tasarruf yerine intifa kelimesinin ve tapu
dan ısonra da «maliki» şeklinde bir değiştirme 
iktiza eder. Bu hususta bir takrir hazırlıyor
dum. Yazıp tamamladıktan aonra Başkanlığa 
arz edeceğim. Komisyon bu hususa bilmiyorum 

ne buyururlar, fakat kabul edilmesi 
olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

yerinde 

(1) 565 S. Sayılı basmayazı 24 . 3 . 1965 ta
rihli 60 nci Birleşim tutanağı aonundadır. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, «tasarrufunda 
bulunur» durumuylo burayı kiralayın kişi ve 
istediği şekilde bina içinde tadilât yapmak 
yetkisi de verilmektedir. İstediği duvarları 
yıkmak, istediği bir şekilde açmak imkânı ve
rilecektir. Acaba bu duvarlar istediği şekilde 
açılıp yıkıldığı zamanda, teknik bakımından 
hakikaten bu binanın durumu müsaidolacak 
mıdır, olmıyacak mıdır? Burada tasarrufunda 
bulunması hatalıdır. Bunun yerine Sayın Boz
calı arkadaşımın teklif ettiği gibi hakların ve
rilmesi yerinde olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka görüşme istiyen yok! 
Bu hususta verilmiş takrirler vardır. Takrir
leri ittılâlarınıza arz ediyoruz. 

Yüce Başkanlığa 
Redaksiyon sırasında unutulan aşağıdaki 

fıkranın 8 nci maddenin 4 ncü fıkrası olarak 
eklenmesini teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

Osman Zeki Gümüşoğlu 

«Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca is
tenen nitelikteki öğretim üyelerini usulüne 
göre seçerek Millî Eğitim Bakanına bildirir.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüncş 

Millî Eğitim Bakanlığı birinci fıkrada keru 
dişine tanınan yetkiyi yüksek dereceli özel okul-. 
lar için kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla lü-. 
zumu halinde üniversitelerden alınacak .öğre-. 
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tim üyelerinden'müteşekkil bir uzmanlar heye
ti vasıtasiyle kullanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Tabiî Üyo 
Mehmet özgüneş 

«Kurum açma izni belgesinin verilmesine 
esas teşkil eden hususlardan her hangi birinde 
değişiklik yapılması Millî Eğitim Bakanlığının 
onayına bağlıdır.» 

Başkanlığa 
8 nci maddenin dördüncü fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Bu heyete dâhil kişiler ifa edecekleri hizmet
ler için yönetmeliğine göre tâyin edilecek üc- j 
retler okul açma için müracaat edenler tarafın
dan Milıî Eğitim Bakanlığına ödenir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bu 
önergeyi geri alıp, Sayın Artukmaç'm önerge
sine iltihak etmiştim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğimiz sebeplere binaen, 8 nci 

madde 4 ncü fıkracının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri hiz
metler için yönetmeliğine göre Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit edilecek ücretler, okul açmak 
istiyenler tarafından tahsil olunarak Mal San
dığına yatırılır. 

Yozgat Tunceli 
Sadık Artukmaç Mehmet Ali Demir 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
8 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

sakilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
izmir 

Ömer Lûtfi Bozcalî 

Kurumun bina veya binalarının tapu ile mâ
liki veya sözleşme ile intifa hakkına sahibol- j 
duğu, 

BAŞKAN — Komisyonun, 4 ncü fıkra ola
rak eklenmesini talebettiği bir husus var. Hü-

28. 3.1985 0 : 2 
kümet bu hususta muvafakat ediyor. Takriri tek
rar okutarak oylarınıza sunacağım. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Osman 
Zeki Gümüşoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ta afmdan vâki 
olan teklif Hükümetçe kabul edilmiştir. Takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul 
etmiyenler?.. Ka'bul edilmiştir. 

2 nci fıkranın değiştirilmesine mütedair iki 
takrir vardır. Sırası ile Sayın özgüneş ve Sa
yın Bozcalı'ya aittir. Okutuyorum. 

(Mehmet özgüneşın önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, bu üçüncü fık
ra olacak galiba. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) —• 2 nci 
fıkradır efendim. Kanunda da 2 nci fıkra olarak 
geçiyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

ediyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum; Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı'nın önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, bu birinci fık
ra oluyor. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — 1 nci 
fıkranın iki satırı, tamamına şâmil değildir 'efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAVİT 

TEVFİK OYYAYUZ (İçel) — İştirak etmiyo
rum. 

BAŞKAN —• Hükümet... 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ — İştirak etmiyo

ruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Mehmet özgüneş'in ikinci önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
iştirak ediyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler?.. Kabul etmiyenler?... Kabul edil
miştir. 

— 371 — 
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(Sadık Artukmaç ve M. Ali Demir'in öner

geleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI "CAVtT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — işti
rak etmiyoruz. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — İzah 
edeceğim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem arkadaşlar, dün de bir nebze temas et
miştim. Hükümet adına söz alan arkadaş, bunu 
Yüksek Parlâmentoya bıraktığını ve Hükümetin 
bu hususta bir beyanda bulunmıyaeağım Yüksek 
Heyetinize ifade etmişlerdi. 

Ben bir husufa da birkaç cümle ile değinmek 
suretiyle yüksek huzurunuzu işgal edeceğim için 
özür dilerim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Karma Bütçe 
Komisyonunda herhangi bir fasla 5-10 bin lira 
ilâvesi için uzun uzadıya mücadele yapılırken ve 
birçok okullarımız henüz bir haritadan, hattâ bir 
sıradan mahrum bulunurken, birçok köy okulla
rımız tamamiyle bundan yoksundur, haisır ve ki
lim. üzerinde tedrisat yanarken biz Iburaya koy
duğumuz bir madde ile özel okul açacak, açmak 
için müracaat edecek, Millî Eğitimden bir heyet 
gidecek, ona 100 - 200 - 300 lira yevmiye koyacak. 
Onlar gidecek, bakacak. Bizim Millî Eğitim bu 
durumda iken gidecek heyetin, özel okul açacak, 
'kazanacak, maarife hizmet edecek, ama biz de 
oraya gidecek heyetin maarif bütçesinden parası
nı ödiyeceğiz. Bunların Millî Eğitim Bakanlığı
na yüklediği para fazla olalbüir arkadaşlar ve 
olacaktır. Fakat özel okul açan arkadaşların sa
yısı elli tahmin edin, yüz tahmin edin, herbiri 
için bin lira masraf edilse yüz bin lira eder. Yüz 
bin lira ile emin olun ki arkadaşlar üç - dört bin 
köyün, araçtan mahrum bulunan köyün araçları 
temin edilir. Biliyor musunuz ki arkadaşlar, 
'mekteplere verilen kırtasiye bedelinin kaç lira 
olduğunu! Her okula senede kırk-elli lira düş
memektedir. Her okula kırk - elli lira düşmezken 
birçok okulların mahrukat bedelini şehirlerde ve 
köylerde öğrencilerden almaya çalışırken ayrıca 
özel okul açanların parasını Millî Eğitim bütçe
sinden verelim. Bunun gibi var arkadaşlar. Âm-

26.3.1965 0 : 2 
me hizmeti diyecekler. Belediye yol açıyor. Açtı
ğı yolun bordur taşlarını koymak için diyor ki, 
eğer bu bordur taşlarını alırsan ben bu yolu aça
rım, diyor. Belediye yapmakla mükelleftir. Va
tandaş seve seve gidiyor ve yolu açıyor. Vatan
daş ve Hükümet müşterek olarak çalışmazsa bu 
fakir milletin bütçesinden hiçbir çey yapılamam. 

Verdiğimiz takrire iltifat göstermenizi istir
ham ederim. Hükümet dün, takdir Yüksek He
yetinizindir, demişlerdi. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon adına Sayın 
Okyayuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVtT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; bu mevzuda 
Mehmet Ali arkadaşımızın beyanına iştirak et
mek kolay değildir. Kazanma fikrini böylece bu 
hislerle karşılamak ve göğüslemek memleket he
sabına her hizmette ve her harekette faydalı bir 
davranıştır, kanaatinde değilim. 

Müteşebbis bu istikamette özel öğretim kuru
mu kurmak istediği zaman, bu bina teknisyenler, 
doktorlar ve hattâ yangın mevzuunda itfaiyeciler 
tarafından ayrı ayrı tetkik edilmektedir. Henüz 
ortada kurulmuş bir müessese yoktur. Bu 'mües
sesenin kurulup kurulmaması bahsinde âmme ira
desinin izharı mevzuu vardır. Âmme iradesinin 
izharı babında yapılan memlekete, Devlete ve 
Hükümete mütaallik bu hizmet için bir şahsın 
yakasına yapışıp para istemek ne âmme hukuku 
ile bağdaşalbilir, ne de biraz evvel arz ve ifadeye 
çalıştığım anlayış, inanış ve davranış istiyen Ve 
isabetli bir kıymet hükmü alabilir. Bu sebeple 
bu istikamette daha henüz kurulmuş bir müesse
se yok iken, bu müessesenin kurulup kurulma
ması bahsinde millet iradesinin, Hükümet irade
sinin izharı babında yapılan hizmetler için müte
şebbisin yakasına yapışıp ondan para istemek, bi
raz üzülerek arz etmek mecburiyetindeyim ki, 
kötü ihtimaller dahi işleyişine âmil olabilir. Bu 
sebeple bu istikamette müteşebbisi muhatap edip 
Hükümet için yapılacak tetkikat hususunda ken
disinden para istemek hiçbir şart içinde doğru 
olmaz kanaatindeyim. Bu itibarla takririn kabul 
edilmemesi ieabettiği mütalâasmdayız. Saygıyla 
arz ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon takrire katılmadığı

nı beyan etti. 
Hükümet'? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MEHMET DELÎ-

OÖNÜL — İştirak etmiyoruz. 
. BAŞKAN —- Komisyon ve Hükümet takrire 
iltihak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

Komisyondan ricamız; kendi teklifi, kabul 
edilen üç teklif gereğince redaksiyonunu yapıp 
lütfen Başkanlığa versin. Bilahara oylamaya 
arz edeceğim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde"? Buyurun Sa
yın Tüzün. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
Nİ CELAL TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Bir takrir vardı. O şekilde müzakereye devam 
edelim. 

BAŞKAN —• Efendim, madde üzerinde gö
rüşme yapılmadan takriri okutamayız. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü) 
—- Sayın Başkan, sayın üyeler. Bu maddenin 
getirdiği hükümde bir eksiklik gördüğüm için 
söz almak lüzumunu hissettim. Maddede şöyle 
denilmektedir : 

«Özel kurumlara ait bina, veya binalar için
de iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı mahi
yetlerde özel okul bulunamaz.» 

Bundan şu açık mâna çıkıyor. Aynı kuru
cuya ait başka mahiyette okullar açılabilir. An
cak iki ayrı kurucu, ayrı mahiyette okul açmak 
isterse, buna müsaade etmemek gerekir. 

Şimdi bunun açık bir sakıncası olduğu mey
dandadır. Meselâ aynı kurucu bir okulu daha 
çok faydalı kılmak ister de aynı mahiyette, 
farz edelim, bir ortaokulu gece ve gündüz ted
risata açık bulundurursa, bunda bir sakınca 
yoktur. Niyeti aynı binada aynı öğretmenleri 
daha çok faydalı kılmak istenmesidir. Ama 
aynı kurucu, bir ortaokula bir bale okulunu, bir 
ilkokulla bir biçki - dikiş yurdunu da aynı mii-

. essesenin içinde faaliyete geçirmek isterse, ka
nunda bunu yasaklıyacak bir hüküm yoktu. Bu 
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bakımdan ben şöyle bir teklif getiriyorum. .«Özel 
öğretim kurumlarına ait bina veya binalar.için
de aynı kurucuya ait farklı mahiyetlerde ve ilci 
ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derece veya 
.mahiyetlerde özel öğretim kurumu bulunamaz». 
Bu şekilde aynı kurucuya ait olsa dahi, fark
lı mahiyetlerde okulun açıktıasınm mümkün 
olamıyacağı ancak aynı mahiyette olursa müm
kün olabileceği hükmünü buradan çıkarmak 
mümkündür. Ben yazılı olarak bir .takrir de 
veriyorum. Karar Sayın Heyetinizindir. 
,. BAŞKAN —- Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 
40 ncı maddesi çalışma ve sözleşme hürriyeti 
kısminda «herkes dilediği alanda çalışma ve 
sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler 
kurmak serbesttir.» diyor. 

Şimdi farz edelimki beş tane ortak. Bun
lardan üç tanesi az para kazanmak, çok iş yap
mak' ve daha faydalı olmak arzusunda. İki ki
şi de ticari zihniyetle bu işi ele almak istemek
tedir. Ortaklık anında, ticaret zihniyeti ile 
çalışan kişinin parasının çok. olduğunu kabul 
edelim. Bunlar, otomatikman okulları eline 
almak imkânına sahiptir. O zaman hakiki he
definden uzaklaşmış bulunacaktır, 

Halbuki aynı yerde gece - gündüz çift ted -̂
risat yapmak imkânı da verilecek olursa,- o za
man Anayasanın 40 ncı maddesi de zedelenme
miş olacaktır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym-Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLta lL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz 9 ncu maddede söz 
hakkımı mahfuz tuttum. Bu yerinde olan bir 
maddedir. Şu bakımdan yerindedir. Eğer bunu 
tahlil ettiğimiz takdirde özel okul açan bir zat 
tam manasıyla kâr gayesini güder ve çeşitli okul
ları içerisine sokar ve dolasiyle bu müessese nan-
tâJbl olamaz, özel okulların bir hususiyeti de kâr 
gayesinden ziyade, yani Anayasanın çerçevesi 
iç.iride maarif Bakanlığının derecelerine yakın 
bir seviyede, gelişmesi keyfiyetidir ve bu maddeyi 
koymadığımız takdirde gelişme olmıyacakftır. Baş
ka arkadaşına verelbilecelktir. Meselâ, farzedelim 
ki, bu okulun içinde çeşitli okullar açılabilir mî? 
Açılamaz. Sebelhüne gelince, eğitim ve öğretim 
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bakımından müsait değildir. Bunlar arasında ay- I 
rı, ayrı faiklar vardır. Ve bunların ayrı ayrı ye
rine getirilmesi şart ve elzemdir. Meselâ, bir ilk 
okul, bir ortaokul, bir lise bir arada olabilir mi? 
Olamaz. Çünkü, bunlar eğitim ve öğretim bakı
mından. dem araçları, tedrisat, program hazırlan
mam bakımından, şu bakımdan farklıdır. Hülâsa 
bunların öyle teçhiz edilmesi öyle getirilmesi lâ
zımdır. Bir müessese içerisinde orta okul kuracak-
saik, Ih? açacaksalk el betteki, kifayetli bir müesse
se kurabilmesi için ancak bu bina içinde bu ted
risatı görebilir. Bunun dışında, bir tedrisata git
tiğinde ted'rsat aksar. Kâr gayesine doğru yö
nelir. Bu bakımdan bu madde getirilmiş, hakika
ten lüzumlu bir maddedir. İyiye doğru gitmesi 
için. toontrol edilmesi için düşünülmüş bir madde
dir. Bunun böyle kabulü herhalde özel okulların 
inkişafı bakımından yerinde olacaktır. Hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon da dahil 
oTmak üzere üç takrir vardır. Ittılaınıza ara edi
yorum. 

Yüksek Bakanlığa 
9. maddenin aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve 

teklif ederiz. 
MADDE 9. — Bir özel öğretim kurumuna 

ait bina veya binalar içinde, iki ayrı kurucuya 
ait aynı veya farklı derece veya mahiyetlerde 
özel okul bulunamaz. 

Bütçe ve Plân Komisyon sözcüsü 
İstanbul 

Osman Zefei Gümüşoğlu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
•OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
İzah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim takrirlerin hepsini oku
yalım, sonra. 

ISaym Başkanlığa 
9 neu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
MADDE 9. — özel öğretim kurumlarına ait 

bina veya binalar içinde aynı kurucuya ait fark
lı mahiyetlerde ve iki ayrı kurucuya ait aynı ve 
ya farklı derece veya mahiyetlerde özel dkul bu
lunamaz. 

Gumihurfeaşkanınca S. Ü» 
Zerin Tüzün 
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9 ncu madde hakkındaki önergemin kabu

lünü saygı ile dilerim. 
İstanbul 

Rifat özitünkçine 

Millet Meclisinin kabul edilen 9 nci maddenin 
aynen kabulünü saygı ile dilerim. 

Madd'2 9. — Bir okula ait bina veya binalar 
içinde iki ayrı kurucuya ait veya farklı derece 
veya mahiyetlerde özel okul bulunamaz. Ancak 
i'rrm bina veya farklı bina tamı içinde gece ve 
g'indüz devreleri zarfında ayrı ayrı kuruculara 
ait öğretim kurumları faaliyette bulunabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gümüşoğlu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım; eli
mizde bulunan tasarının 9 nu maddesi zuhulen 
eksik bir ifade tarzı ile basılmış bulunduğunu 
komisyon müşahade eylemiş bulunduğu için, 
bir takrir vermek suretiyle bunun düzeltilmesi
ni arzu eylemiştir. Madde üzerinde iki ayrı ku
rucuya değilde, aynı kumcuya farklı mahiyet
te tedrisat imkânını sağlamamak üzere Zerin 
Hanını tarafından verilen takrir üzerinde ko
misyon şu şekilde meseleyi mütalâa etmektedir: 
İki farklı kurucu aynı kurum içinde tedrisata, 
öğretim veya eğitime devam ettikleri ahvalde 
bu kanunun Millî Eğitim Bakanlığına tanıdığı 
kontrol ve murakabe hakkının yerine getiril
mesinden müessesenin yekdiğerine atfedebile
ceği bâzı sorumluluklar noktasından mahzur mü
talâa eylemiştir. Aynı bina içinde iki kurum, 
gerek eğitim yönünden, gerekse idare yönünden 
Millî Eğitim Bakanlığına karşı mevcut sorum
luluklarına cevap verebilme müşkülâtı da ku
rumlar için, yerine getirilmesi zor bir keyfiyet 
olduğunu düşünen komisyon, aynı kurucu için 
kabul ettiği hususuyeti, farklı kurucular için 
aynı binada kabul edememiştir. 

Yine Sayın Rifat öztürk Çine'nin takririnde 
Millî Eğitim Komisyonunun 9 ncu maddesinin 
aynen kabulü istenmektedir ki, orada aynı bina 
içinde değişik kurumların aynı mahiyette oldu
ğu gibi farklı mahiyette de eğitim ve öğretim 
yapma imkânını tanımış bulunmakta idi. Ko
misyon biraz önce arz ettiğim sebeple bunu ter-
vicetmemiştir. Çünkü aynı bina içinde değişik-
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mahiyette ve yekdiğerinden ayrı kurucu ve mü- , 
esseseler tarafından meydana getirilecek ayrı 
okulların, dersanelerin hem çalışmalarının te- ı 
dahül etmemesi hem de kontrol ve murakabe 
bakımından gerek kendilerine, gerek Millî Eği

tim Bakanlığına kolaylık temin etmek için bu 
maddenin aynen komisyonun değiştirme teklifi 
ile kabul edilmesini istirham ediyoruz. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Bir dakika sayın sözcü, buyu- ı 

run Sayın öztürkçine sualinizi sorunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Şimdi, 
iki ortak anlaşmak suretiyle bir okul açıyorlar. 
Bir tanesi binanın bir kısmında orta mektep 
açabildiği gibi, yüksek mektep de açabilir. 
Öbürü de binanın diğer kısmında biçki - di
kiş okulu açabilir. Anayasada buna mâni ola
cak bir hüküm var mıdır? 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Efendim, şimdi bir -bina içinde ilk veya or
ta tedrisat yapan bir kurumun yine aynı bina 
içinde dikiş, nakış gibi veyahut şoför yetişti
ren bir dersane gibi faaliyette bulunması sa- j 
kmcalı mütalâa edilmiştir. Çünkü, eğitim ve 
öğretime tabi tutulan biri şoför olursa, diğeri , 
yetişmiş bir kadın olursa, bir taraftan da genç 
ve yavru çocuklarımız bulunursa, bu kurumun 
kendisinden beklenen mânevi ve maddi eğitim 
ve öğretime taallûk eden hizmetlerin birlikte 
bir disiplin içinde ifasına imkân görülememiş-
tir. Komisyon keyfiyeti bu şekilde mütalâa et
miştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, komisyon Umumi Heyetin yanlış istikame
tinde bir yol tutmaktadır. Ben aynı okulun bir 
katında orta okulu ifa edebilirim. Beyefendi de i 
aynı okulun üstünde orta okulu ifa edebilir. 
Buna kanun mâni değildir. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben j 
konu ile. ilgili komisyonun düşünce şeklini arz ı 
ettim. Arkadaşımın şahsi bir fikri varsa, bu I 
da iltifat buyurulursa o şekilde muameleye ta
bi tutulur. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. | 
Bütçe ve Plân Komisyonuna vâki olan mü- .! 

racaatımıza verilen bir cevap vardır. Onu ıt
tılaınıza arz ediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

İlgi : 26 Mart 1965 tarih ve 4921 sayıh 
yazıları : 

Yapılan inceleme neticesinde Komisyon üye
si Niyazi Ağırnaslı'nm, söz hakkını saklı tut
tuğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak sayın 
komisyon başkanlarına bir hususu hatırlatmak 
isteriz. İçtüzüğümüzün 34 ncü maddesine göre, 
bundan böyle, komisyonda görüşülen kanun ta
sarısı ve tekliflerinin mazbatalarının tamamiyle 
imzası ikmâl edilmeksizin Genel Sekreterliğe 
tabettirilmek üzere verilmemesini rica ederim. 
Ayrıca iki takrir vardır, onları da ıttılaları-
nıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 
Madde 9. — «Bir özel öğretim kurumuna 

ait bina veya binalar içinde iki ayrı kurucuya 
ait aynı veya farklı derece veya mahiyetlerde 
özel okul bulunamaz.» 

Bütçe ve .Plân Komisyonu sözcüsü 
İstanbul 

Osman Zeki Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MEHMET DELİ-

GÖNÜL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonun teklifine Hükümet 

katılmaktadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Zerin Tüzün'ün önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon?... Hü

kümet ve komisyon katılmıyorlar. Takriri oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler..'. Takrir kabul edilmiştir. 

Saym öztürkçine siz geri aldınız değil mi? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ge

ri aldım. 
BAŞKAN — Maddeyi tadil edilmiş şekliyle 

okutup oylarınıza sunacağım. 
MADDE 9. — Özel öğretim kurumlarına ait 

bina veya binalar içinde, aynı kurucuya ait 
farklı mahiyetlerde ve iki ayrı kumcuya ait ay-
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tıı veya. farklı derece veya mahiyetlerde özel 
okul bulunamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilen şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Mtmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınız;) arz 
edilecektir. 

Efendim, gündemle ilgili iki takrir var, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin 9 ucu maddesinde kayıtlı olan 

PTT nin 125 nei hizmet yılını doldurmuş olma
sı dolayısiyle ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle ve diğer 
maddelere takdim en görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
İskender Cenap Kge 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (îsttanbul) -- Tak
ririn lehinde konuşacağım. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündem esasen tesbit 
edilmiştir, Başkanlığın bir sunuşu olacaktır. 

Diğer takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 9 ncu sırasında bulunan PTT me

murlarına ikramiye verilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin bütün işlerden önce görüşülmesini 
arz ederiz. 

Yozgat Denizli 
Sadık Artukmaç (.lahit Akyar 

Zonguldak Mardin 

Akif Eyidoğan Abdülkerim Saraçoğlu 
BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin bundan ev

vel almış olduğu bir karar gereğince müddetle 
mukayyet bu kanun dâhil iki kanunun görüşül
mesine karar vermiş ve münhasıran bu sebeple 
de bugünkü birleşimle Pazartesi saat 14 te ya
pılacak birleşime karar vermişti. Bu şekilde ve
rilmiş bir karar dışında oyunuza arz ederek ka
rar istihsaline mahal görülmemiştir. 

MADDE 10. — Bir özel öğretim kurumunda 
öğretime başlıyafoilmek için (öğretime başlama 
izni) alınır. Bu iznin, kurum açma, izni belge
sine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirilme
sine bağlıdır : 
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1. Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, 

lâboratuvarlarm, kitaplığın ve beden eğitimi 
imkânlarının maksat ve ihtiyacı yeterli görül
düğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli 
okullar için 9 ncu maddede yazılı uzman heyeti 
raporuna bağlamak; 

2. Kurumun yönetici ,öğretınen ve hizmet
lileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulun
mak ve bu kurumda çalışacakları hususu usu
lüne göre belgelendirilmiş olmak; 

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

öğretime başlama izni alamadıkça, kurum öğ
renci kaydı yapamaz. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Buyurun Saym Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Çuk 
muhterem arkadaşlarım, bu tasarmm getirili
şindeki esas gaye, maarifimize hizmet etmek, 
sokakta kalan öğrencilerin okula girmelerini 
temin etmektir. Bendeniz 10 ncu maddenin 
üçüncü bendinden sonra bir bendin daha eklen
mesini teklif edeceğim. O da şudur; muhterem 
arkadaşlarım. Malûmuâliniz muhterem arka
daşlarım, her sene Maarif Vekâleti orta dere
celi okullarda öğrencileri bir imtihana tabi tu
tar. Ve ilk ve orta dereceli okullardan mezun 
olanlar arasında ve orta derecenin her sını
fında, öğrenciler arasında bir imtihan açar. Bu 
imtihanda muvaffak olanlar, bâzı yatılı okulla
rımıza ücretsiz olarak daha doğrusu Hükümet 
tarafından konulan bir tahsisatla bunların yıl ık 
masrafı ödenir. Geçen sene Millî Eğitim Ba
kanının yaptığı bir konuşmada bu 1960 bütço 
yılında bu şekilde olan öğrenci saysımn 3 500 
ile be§ bin arasında değişeceğini ve 5 bine ka
dar* çıkaracaklarını da vait buyurmuşlardı. Fakat 
bütçeye az tahsisat konulduğundan dolayı bu ra
kam beş bine çıkarılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, halen mev-
cudolan özel öğretim okullarımız, bunlar An
kara'da Maarif Koleji, Tarsus'ta bulunan ko
lej ve ayrıca Talaş'ta bulunan kolejin, böyle 
ortaokulu bitirip, ve hakikaten başarı göste
renler fakir aile çocuklarından da para aldık
larını duymaktayız. Bendeniz Ankara Kolejin
de tetkik ettim, öğrendim, hakikaten her yıl 
fakir vo istidatlı çocukların bâzılarının gündüzlü 
V(i hânlarının yatılı olarak alındıklarım söyle-

— 376 



C Senatosu B : 62 
diler. Ben şöyle teklifte bulunacağım. Ve ge
tireceğim teklif daha ziyade zaman zaman öğ
retmenlik meslekinin cazip halo getirilmesi diye 
söyler dururuz, bunun edebiyatını yapar du
ruruz. Ya Hükümet Programında kalır, yahutta 
edebiyatı yapılmakla geçilir. Geçen seno Millî 
Eğitim Bakanlığının almış olduğu bir kararla 
bir nebze bunun üzerinde durulmuş, her sene 
aldığı parasız yatılı öğrencilerin bir kısmında 
mesleki öğretmen olanların öğretmen çocukla
rına yüzde bir nisbetinde kontenjan tanınmıştır 
muhterem arkadaşlarım. Yine Millî Eğitim Ba
kanlığının aldığı bir kararla yatılı okullara alı
nan öğrencilerin bir kısmı da, yüzde elliden 
aşağı olmamak üzere, köy çocuklarının beş yıl 
köyde bizzat tahsil görmüş ve diplomayı köy 
okullarından almış olanlara verilmesi bir pren
sibe bağlamış ve 2 - 3 yıldan beri, bir iki yıl
dan beri bunu tatbik etmektedir. Şimdi bâzı 
okullarımız bunu usul malriyetinde yaptlklıarma 
göre, böyle bir kanunda çıkıyor, şöyle bir tek
lifim vardır. Tahmin ederim ki, komisyon ve Hü
kümet bu teklifime iltifat gösterirler. Gösterirlerse 
memnun olurum. Gerek bir köylü çocuğu olarak, 
gerek bir öğretmen olarak hem meslek mensupları 
adına hem de fakir aileler adına buna iltifat gös
terdiğiniz takdirde okuma imkânlarından mah
rum olan insanların da parasız olarak okullarda 
okumaları temin edilecektir. 

Teklifim şudur muhterem arkadaşlarım «Dör
düncü bend:» Okulun açılmasında üçüncü öğretim 
yılını dolduranlar» bir sene gezen, iki sene gezen, 
üç sene gezen; üçten sonra yani dördüncü öğretim 
yılında dolduranlar veya doldurmuş bulunanlar, 
meselâ 20 seneden beri, on seneden beri faa
liyette, doldurmuş bulunanlar, her öğretim yılı 
başında okuDa alınacak öğrenci sayısının otuzda 
biri nisbetinde, yüz çocuk almacaksa, o sene 
üç çocuk alınacaktır. Bu üç çocukta fakir aile 
çocuğu olacaktır. Bilhassa köylerde hizmet eden 
öğretmenlerin çocukları bilhassa köyden me
zun olan köy çocukllan olacaktır ki, zaten Hü
kümet prensibi de budur. Otuzda bir nisb'etin-
de ücretsiz alınır, «öğrencilerin almış şekli 
yönetmelikle tesbit edilir.» 

Bu da arkadaşlarım, kaç köy çocuğu alı
nacak, kaç öğretmen çocuğu alınacak ve bâzı 
okullarımız gündüzlü, bâzı okullarımız yatı-
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lıdır. Meselâ arkadaşlar, Maarif Koleji. Bunun 
gündüzlü ve yatılı kısımları vardır. Bunun 
imtihanını kazananların kaçı gündüzlü, kaçı ya
tılı olacak veyahutta Millî Eğitim Bakanlığı 
zaten imtihan açıyor. 

Seçmek suretiyle kazananların puan de
recelerine göre bu okullara da taksim edilmesi 
gerekir. Böylelikle arkadaşlarım, özel okullar, 
dolayısiylo okumaktan mahrum bulunan ve sı
kıntılı çocuklarımız vardır. Dolayısiyle onların 
da okumalarım temin edeceklerdir. Esasen bu
gün bâzı okullarımız, özel okullarımızda bu ya
pılıyor. Bunu yapmıyan okullar için de böyle 
bir madde bu tasarıda yer alır ve bu sağlanırsa, 
moslekdaşlarımız, mensubu olmakla şeref duydu
ğum öğretmen arkadaşlarımızın çocuklarına da 
iftihar ettiğim köy çocuklarına da bir hizm'ette 
bulunmuş oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --• Buyurun, Hüsnü Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlarım, Mehmet Ali Demir arkada
şımızın teklifinin aleyhinde konuşmak biraz 
zordur. Çünkü köy çocukları meselesi vardır. 
öğretmen arkadaşlarımızın çocukllarmm okutul
ması meselesi vardır. 

Ama şunu da itiraf edelim ki, biz bu çocukların 
okumasını isteriz. Yalnız kendisinin bahsetmiş 
olduğu özel okullar - Maarif Koleji, diğer Ta
laş Koleji gibi - bir yönetmelikle veya kanun
la bağlanmış değildir. Müesseseler kendisini 
tanıtmak suretiyle, biraz sempati toplamak mak-
sadiyle bunları kendileri koyar. Türkiye'miz
de yarın özel okullar açılacak. Özel okullar 
dolayısiyle kendisini tanıtmak için hakikaten 
bu sahada, kendi aralarında bir şeyler düşüne
bilirler ve koyabilirler. Yoksa bizim bunu ka
nun maddesi içine koymamız mümkün değildir, 
doğru değildir, kanunda yeri yoktur. Şimdi el-
ıbette özel okullar çoğaldığı müddetçe Sayın 
Mehmet Ali Demir arkadaşım sizin dediğiniz 
kendiliğinden olacaktır. Ve kendilerini tanıt
mak için ben özel okuluma bu sene şu kadar 
köylü çocuğu alıyorum, şu kadar öğretmen ço
cuğu alıyorum diye bunları onlar yapacaklar. 
Bunu kanunun maddesine koymak kanaatim CM1 

verinde olmaz, pedegojikte olmaz. Dolayısiyle 
öğretmen arkadaşlarımızın da bu kadar acın-
dırıcı tarafları da yoktur. Ve Maarif Vekâleti 
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bunların elinden tutmaktadır. Fatkir çocukları 
arkadaşlarımızın buyurdukları gibi tahsisat ko
nulmuştur, imtihan açmıştır okutacaktır. Dev
letin vazifesidir. Biz de tavsiye ederiz, özel okul 
açan meslektaşlarımızın hamiyet duygusu var
sa bunu kendiliğinden yapmaları lâzımdır. Her 
zaman tavsiye ederiz. Yalnr.z muhterem arka
daşlarım, bu kanunun 10 ucu maddesi gelişi iti
bariyle tetkik »Duyurulacak olursa, öbürlerine 
uymamaktadır. Meselâ bu maddenin birinci 
bendinde sona bağlanması lâzımdır. Bu bağla
ma kelimesinin bağlanması, ikinci maddede 
belgelenmiş olan yerine belgelendirilmiş, üçün
cü maddede onanmış olmak yerine de onanması 
gerekir, sonradan gelen cümleye de dört numa
ranın verilmesi icabeder. Böyle olduğu tak
dirde diğer maddelerin de gelişme uygun olur. 
Bendeniz bir takrir de veriyorum. Kabul edi
lirse, kanunun daha güzel bir üslupla çıkması
na hizmet etmiş oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
ti yen?... Yok. Komisyon adına buyurun Sayın 
Yeşilyurt. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Baş-
ıkan, muhterem arkadaşlarım; Muhterem Meh
met Ali Demir Bey kardeşimizin bu maddeye 
eklenmesini istediği ve yerine getirmek istedi
ği fıkraya Komisyon olarak bizim buna katıl
mamız mümkün olamıyacağı gibi, kukukan da 
böyle olmaması lâzımdır. Çünkü, elimizde mev
cut bu'unan kanunun bu maddesine bu fıkrayı 
eklediğimiz takdirde, 'bundan sonra özel öğre
tim kurumları açacak kuruculara bir mükellefi
yet tahmil etmiş oluyoruz, şimdiden. Bu mü
kellefiyeti düşünerek bu kanun nevama yalnız 
çıkmış, yaşanmyan bir hukuk düzeni olarak 
kalacağı kanaatindeyim. Kaldı ki, bir lokanta 
açtığımız zaman, bunlar netice itibariyle bir 
özel teşebbüstürler, özel teşebbüs bir lokanta 
açtığı zaman, bu lokantada beş kişi bedava ye-
meic yiyecek denir mi? Şu 'hale göre bizim 
Komisyon olarak kanaatimiz; bu fıkranın ek
lenmesi kurucuları şimdiden müşkül mevkie 
sokabileceği gibi, ancak ve ancak kurucular 
hamiyetli ise kendiliğinden yapacağı yönemelik-
te de bu hususu tasrih ederek üç ço*3uk, beş 
mümkün olabilir. Buna kanunen mâni de deyin, 
çocuk, hamiyet hislerinden dolayı, okutmas: 
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hukukan mâni deyin. Böyle olduğu hakle bunu 
bir hüküm fıkrası şeklinde kanun vazzı olarak 
düşünmek ve buraya koymak Komisyonumuz 
olarak kabulü mümkün değildir*. Bu takririn 
reddi lehinde oy vermenizi istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özgün eş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta.biî Üye) — Efen

dim, Sayın Komisyon Başkanının noktai naza
rını anlamak gayet tabiîdir .ki, kolaydır. Bir 
özel teşebbüse bir kanunla bâzı mükellefiyet
ler yüklemek cidden zordur. Ancak karşımızda 
bir özel teşebbüs değil, yar.1 resmî teşekküller 
vardır. Biz özel teşebbüse, okul açan teşebbüse 
Devlet tarafından bir hayli yardım yapmakta-
viz. Devletin öğretmenlerine orada küçük bir 
ücretle dere verme imkânını vermekteyiz. 

Müdürünü bizim okullardan alıp vermek im
kânını bulmaktayız. Ayrıca kanuna madde koyu
yoruz, paraca yardım ediyoruz. Binaaenaleyh bu, 
ellide bir, yüzde bir olur ama muayyen bir nis-
bette bu çocukların arasında yurdun ııcra kö
şelerinde trıh'Sİl imkânını bulamıyan medeniyetin 
ışığından mahrum kalan bir çocuğun katılmasın
da ben zannediyorum ki özel teşebbüs do hiç ol

mazsa bir sevap işleyecek, bir zevk duyacaktır. 
Ben bu zevkin özel teşebbüse verilmesine taraftar
ım, Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Giray. 
RASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan arkadaşlarım, özel teşebbüse bir mükellefiyet 
tahmil etmek ihtiyacını ileri sürmüş ve her ne 
kadar kanuni bir mükellefiyet yüklemek güç ise 
de özel teşûbbüse madem ki, okul açma imkâ
nı veriyoruz, şu şu şu yardımları yapıyoruz. 
Binaenaleyh loz bu kanuna, alacağı öğrencinin 
muayyen bir miktarı üzerinden de kurucuya mü
kellefiyet yüklemek lâzımdır gibi bir kanaat iz
har ettiler. Evvelâ şu noktayı toabit ötmek lâ
zımdır, muhterem arkadaşlar, özel öğretim okul
ları Kanunu bir ihtiyacın mahsulü ve Devletin 
yapamıyacağı bir işi özel sektörden beklemenin 
neticesi ise bunu bir lütuf olarak kabul etme
mek lâzımdır. Yani, biz madem ki şu veya bu 
sebepten özel sektöre bâzı imkânlar veriyoruz, 
o halde onun mukabilinde az veya çok öğretmen 
çocuğu fakir çocukların da muayyen bir konten
jan dâhilinde bu açılacak müesseselerde okuma-
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sini istivobiliriz gibi bir mesnede dayandırmanın J 
'güdüğü meydandadır. Kaldı ki, kanun metnine 
böyle bir kaydın konmıyacağmı iddia eden ar
kadaşlarımız bunu kabul ederlerken aynı za
manda kanunun metnine yine böyle bir kaydın 
konmıasım isıtomciklo tezada giriyorlar, kanaatin
deyim. Bu bakımdan özer okul yönetmeliği için
de esasen özel okullarda yarış halinde başlamış 
olan bu keyfiyetin maarifin alacağı tedbirlerle 
inkişafı bahis mevzuudur. Kanuna böyle bir kay
dın konulması doğru değildir, kanaatindeyim, 
bir. Zira arkadaşlarım, mükellefiyet yükleme 
keyfiyeti her halde ne bu kanunun gayesidir, ve 
no de Anayasa bu hususta bize salâhiyet ve im
kân verir, ikinci noiktai nazar, kanun metninin 
kelimeleri üzerinde Sayın Dikeçligil tarafından 
verilen önergede bir eksiklik vardır. Dikkatime 
çarpan husus şu oldu; deniliyor ki, maddenin 
birinoi fıkrasının sonunun rapora bağlanması, 
ikinci fıkranın sonunun belgelendirilmiş olması, 
üçüncü fıkra sonunun onanmış olmasını, bu tak
dirde birinci fıkranın sonunda getirilmesine bağ
lıdır kaydından sonra diğerlerinin yapılmasına, 
olmasına, getirilmesine gibi kelimelerle değişti
rilmesi mümkündür. Zira burada getirilmesine 
bağlı dendikten sonra ne bağlıdır? Rapor almak, 
tesbit etmiş olmak, belgelendirilmiş olmak keli
melerinin yazılması lâzımdır. Şayet arkadaşı
mın istediği gibi diğer paragrafların bağlanma
sına, yapılmasına ve gösterilmesine kayıtları ko
nacaksa birinci fıkranın sonundaki bağlıdır ke
limesini kaldırmak ve bu bağlıdır, kelimesini en 
son fıkra nihayetine ilâve etmek suretiyle mad
denin değiştirilmesi habotli olur. Hürmetlerimle. 

HÜSNÜ DÎKEOLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başikan arkadaşımızın teklifini ben de kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Saym Giray takririniz var mı? 
EASlM GİRAY (Devamla) — Hayır veril

miş takrir üzerinde fikrimi izhar ettim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet. 
HÜKÜMET ADINA MİLLÎ EĞİTÎM BA

KANLIĞI TEMSİLCİSİ MEHMET DELİGÖ-
NÜL — Sayın Başkan, saym üyeler, Saym Meh
met Ali Dcmir'in, özel öğretim kurumları ka
nun tasarısına getirmek istediği hükmün ilk na
zarda karşısında olmak mümkün değildir gibi 
görünmektedir. Ancak bunun birtakım mahzur-
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lar doğuracağını da göz önünde tutmak gerek
tiği kanısındayız. Bu nihayet, takdir olunacağı 
üzere, bir hamiyet meselesidir. Hamiyeti bir ka
nunla mükellefiyete bağlamak acaba, mükellef 
üzerinde, bir aksi tesir yapmaz mı? Biz bu ka
naatteyiz. Bugün zaten bu müessese birçok özel 
okullar tarafından herhangi bir mükellefiyet 
tahmil edilmemiş bulunmasına rağmen işletil
mektedir. Bâzı müesseselerimiz kendi arzu ve-
ihtiyarları dâhilinde hattâ Bakanlığın da bu 
mevzudaki görüşlerini ve prensiplerini almak 
suretiyle mulhtaç, fakir birtakım çocukların pa
rasız yatılı olarak okuması imkânım tanımakta
dırlar. Halen istanbul'da iki yüksek okulumuz 
bu yıl Bakanlığımıza müracaat ederek şartları 
ve vasıfları bizzat Bakanlığımız tarafından tâ
yin ve tavsif olunarak seçim yapılmak suretiyle 
Anadolu'nun mahrumiyet bölgesinde bulunan 
vilâyetlerden 10 fakir öğrenciye parasız yatılı 
olarak okumak imkânı tanmmış, halen yine An
kara'da bubınan bir müessesemizde 80 tane fa
kir ve muhtaç öğrenci barındırılmaktadır. Keza 
istanbul'daki bir diğer yüksek okulumuz da 
gündüzlü olarak ben öğrenciye parasız okumak 
imkânı vermiştir. Müsaadenizle su realiteler 
frösteriyu' ki, bu müessese haliyle işlemektedir.. 
Ve tenvik edildiği takdirde daha da gelişmeye 
müsaittir. Bunun için müesseseleri birtakım ka
nuni mükellefiyetlerle bağlamak, birtakım ka
nuni mecburiyetler karsısmda bırakmak sure-
tiy!e yürüyen bu müesseseleri biz halel dar et
mek endişesi içindeyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, ikinci defa huzurunu
za çıktığım için özür dilerim. Bunun yaptıkla
rını bendeniz de söyledim. Samimiyetle ifade 
ettim. Herkes hüsnüniyet sahibi değildir. Hiç 
değilse hüsnüniyet sahibi olmıyanları da bir 
mükellefiyetle mecburiyet altına sokmak yerin
de olur, kanaatindeyim. Nasıl ki, dün 5 nci mad
de görüşülürken birçok itirazlar vâki oldu. azın
lıklar birleşerek şunu bunu yapabilirler diye. 
Bunun üzerinde Hükümet karşı dururken yapı
yorlar, yapmıyanlar olursa onlara karşı böyle 
bir hüküm koymak acaba zararlı mı olur, fay
dalı mı olur? Kârlı olur arkadaşlar. Yaptıkları 
işi bir yönetmeliğe bağlıyarak veya kanunda 
bir madde ile yerini almasını istiyoruz. Isabetli-
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dir. Yapmıyanları da, bu hamiyeti göstermiyen- | 
leri de kapıya getiriyoruz, kanunla. Bundan da
ha iyisi olmaz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Kınaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, haki
katen bu mevzu üzerinde Hükümet temsilcisi
nin de buyurduğu gibi Mehmet Ali Demir arka
daşımızın teklifini ilk nazarda reddetmek çok 
güç ve onun güzel teklifini benimsemek tema
yülü hepimizde görülüyor, ama yeni Anayasa
nın verdiği hak ve hukuk prensiplerine daya
narak özel okul açan kimseye mükellefiyet yük
lemek... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Vergi 
alıyorsun... 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden lütfen 
müdahale etmeyin.. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Mukayesede hatalısınız, vergi başka bu iş 
başka. Bir hususi sermayeyi ticarete yatırmış I 
bir kimseye nasıl ki, bu şekilde, «Sen şu kada
rını vergiden gayrı vereceksin» diyemezseniz, 
bir okula da bir. mükellefiyet yükliyemezsiniz. 
Ancak, hakikaten Sayın Hükümet Sözcüsü ar
kadaşımızın buyurduğu gibi bu okulu açan ha
miyet sahibi kimselere iftihar duyduk, istan
bul'da ve Ankara'daki hâdiselerden. Kendileri 
idrak ederek bu işi yapmışlardır. Ben de bir 
misal vereceğim. Üç senedir faaliyette olan Mar
mara Koleji Kadıköy'de, ilk kısımda birkaç ki
şiyi yatılı olarak meccanen okutmaktadır. Lise 
kısmında, orta kısmında da muvaffak olanları 
gururla imtihan edip ailevi durumu fakir ve 
aynı zamanda muvaffak olanları okutmaktadır
lar. Okuma kabiliyeti yoksa, gene tabiî Maarif I 
Vekâletinin şartlarına uyarak, kabiliyetli ve 
aynı zamanda fakir olanlardan okutmayı bu 
özel okulların çoğu taahhüt etmektedir. Hattâ 
bildiğime göre, Avrupa'ya dahi lise mezunların
dan göndermek için teşebbüse geçmişlerdir. 
Onun için bu hamiyet prensibini mükellefiyet 
şeklinde değil, doğrudan doğruya o okulu açan 
hamiyet sahibi kimselerin kendi insiyatiflerine 
bırakmak daha doğru olacağı kanaatini huzu
runuzda arz eder, hürmetlerimi bildiririm, 

BAŞKAN — Başka görüşecek yoktur. Tak
rirler vardır. Buyurunuz, Sayın Artııs. j 
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ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, bendeniz de Sayın Mehmet Ali De
mir arkadaşımızın önergesine katılamıyacağımı 
ifade etmek için Yüksek Huzurlarınızı işgal et
tim. Akit serbestisi Anayasanın teminatı altın
dadır. özel okulların bir cephesi eğitim mües
sesesi olarak kendini göstermekte, diğer cephesi 
de nihayet bir ticari müessesedir. Bu müessese
lere diğer ticari müesseselere tanımadığımız, 
koymadığımız kayıtları koymak, onların faali
yet imkânlarım çok güçleştirir. Her hangi bir 
imalâtçıya, veya her hangi bir müesseseye hu 
şekilde bir mükellefiyet koyuyor muyuz"? Şu 
kadar miktarda mahsulünün şu kadarını misal 
olarak fakirlere dağıtacaksın şeklinde bir mü
kellefiyet tahmil ediyor muyuz? Etmiyoruz. O 
halde bir özel okula da sen 20 - 30 öğrenciyi 
bedava okutacaksın, h unlar in tahsilini temin 
edeceksin şeklinde kanuna bir hüküm koyma
ya imkân olmadığı kanaatindeyim. Bu, arz etti
ğim gibi, Anayasanın kabul ettiği akit serbesti
sini ve eşitlik prensibini ihlâl eder. Bunu sade
ce kendi takdirlerine bırakmak en isabetli yol 
olacaktır. Kendileri imkân görürlerse bunu ya
parlar. Görmezlerse yapmazlar. Serbest hekim
lerden biliyorsunuz bâzıları haftanın bir günün
de parasız olarak muayene yaparlar. Ama Ta
babet Kanununa göre serbest tababet yapan he
kimler haftada bir gün meccanen muayene ya
pacaktır, tedavi edecektir, şeklinde bir hüküm 
konamaz. Kendisinin takdirine kalmıştır'. İster
se yapar, isterse yapmaz. Daha doğrusu şahsi 
imkânları, şahsi iş imkânları ile, çalışma im-
kânlariyle kayıtlıdır bu. Birçok okullar zaten 
tatbikatta durumları itibariyle buna imkân gör
müşlerdir ve bu şekilde meccani öğrenci almak 
yoluna gitmişlerdir. Bu bakımdan arkadaşımın 
takririnin ifade ettiği fikir hakikaten çok sem
patiktir, çok heyecanlandır]cı bir fikirdir. Fa
kat buna rağmen prensipleri ihlâl etmesi bakı
mından buna cevaz vermemek lâzım geldiği ka
naatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ----- Takrirleri okutuyorum efen
dim. 

Başkanlığa 
10 ucu maddenin o ncü bendinden sonra aşa

ğıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ederini. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
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4. Okulun, ağılısının üçüncü öğretim yılını 

dolduranlar veya doldurmuş bulunanlar her öğ
retim yılı başında okula alınacak öğrenci sayı
sının otuzda biri nisbetinde ücretsiz alınır, öğ
rencilerin almış şekli yönetmelikle tesbit edilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Anayasaya aykırıdır, oylanamaz. 

BAŞKAN — Kaçıncı maddesine? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Angarya mad

desine efendim. 
BAŞKAN — Angarya değil de, eşitlik mad

desine. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bunu bana yazdıran Sırrı Beyin kendi
sidir. 

BAŞKAN —•• Takririn mahiyetinden anlaşılı
yor, başkası tarafından yazdırıldığı. Çünkü, ifa
de hiç düzgün olmamış. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Divanı Başkanlığına 

özel öğretim kurumları kanunu tasarısının 
10 ncu maddesinin birinci fıkrasının bağlıdır 
kelimesinin kaldırılması, birinci bendinin sonun
daki «bağlamak» kelimesinin - bağlanması - , 
ikinci bendinin nihayetinde «olmak» kelimesinin 
kaldırılarak - belgelendirilmesi - ve yine üçün
cü bendinin son «olmak» kelimesinin kaldırıla
rak - onanması gerekir - şeklinde değiştirilme
sini; aşağıda gelen cümleye ise 4 numara veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüsnü Dikecligil 

BAŞKAN —- Efendim, komisyon önergeye 
katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ. (İçel) -.- Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

Yalnız Sayın Başkan, I nci fıkrada ders 
araçları derken fazladan bir virgül vardır, bu
nu kaldırmak lâzım. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarken hatırlatırsı
nız. 

Hükümet katılıyor mu! 

HÜKÜMET TEMSİLCtSl MEHMET DE] j -
OÖNÜL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenleı 
tir. 

Kabul edilmemiş-

Maddenin 3 ııcü fıkrasında da, «kurumu» 
var. «kurumun» oluyor. Dersten sonra, mevcut 
virgül de kaldırılmak suretiyle okunuyor. 

MADDE 10. — Bir özel öğretim kurumun
da öğretime bağlıyabilmek için (öğretime baş
lama izni) alınır. Bu iznin, kurum açma izni bel
gesine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığın
ca verilmesi aşağıdaki hususların yerine getiril
mesine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, lâ-
boratuvarların, kitaplığın ve beden eğitimi im
kânlarının maksat ve ihtiyaca yeterli görüldü
ğü İdesin 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
mak ve bu kurumda çalışacakları hususu usu
lüne göre belgelendirilmiş olmak. 

'). Kurumun yönetmelikleriyle müfredat 
programı bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğ
renci kaydı yapamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul.edil
miştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Kabul edilen tadil takrirleri veçhile komis
yonca tanzim edilen 8 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDİ) 8. — özel öğretim kurumu açına 
izni belgesinin verilebilmesi için; 

Kurumun bina veya binalarının tapu ile ma
liki veya sözleşme ile intifa hakkına sahiboldu-
ğu, kullanılış maksatlarına her bakımdan uy
gun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı 
esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşı-
lıyabileeeği ilgili merciler tarafından tesbit 
edilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı birinci fıkrada ken
disine tanınan yetkiyi yüksek dereceli özel okul
lar için, kendi teşkilâtına dâhil kurumlarla lü
zumu halinde üniversitelerden alınacak öğretim 
üyelerinden müteşekkil bir uzmanlar heyeti va-
sıtasiyle kullanır. 
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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 
ücretler Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan her hangi birinde de
ğişiklik yapılması, Millî Eğitim Bakanlığının 
onayına bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edilmiş şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul 
etmiyenler?... Madde kabul edilmiştir. Açık oy
larınıza sunulacaktır. 

MADDE 11. — İleri sınıfları veya devreleri 
zamanla açmak istiyen kurucunun 8 ve 10 nen 
maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf 
veya devre için, öğretim yılı başından en az 3 ay 
önce yerine getirmesi gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Kmaytürk. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Saym Başkan, muhterem senatörler, efendim, 
11 nci maddede bir tarihe değinmek istiyorum 
ve sebebini de arz edeceğim : «İleri.sınıfları ve
ya devreleri zamanında açmak istiyen kurucu
nun 8 nci ve 10 neu maddeleri aranan şartlari-
açüacak her sınıf, için de istemekte ve bunun 
içinde bu vasıflar hazırlanmış olarak üç ay ev
vel Millî Eğitim Bakanlığına veya müdürlükle
rine haber verecek ki, Millî Eğitim sorumlu 
memurları gelip teftiş edecekler, üç ay evvel. 
Doğru. Hesaplıyalım; şimdi, lise, orta ve lise 
kısımlarını açmak istiyen bir kurucu evvelâ 
orta kısmı açtı, orta son sınıftan mezun verdi 
ve ikinci sene de lise biri açmak ister. Binası 
hazır dahi olsa üç ay demek, imtihan sonu yani 
Haziran, tedrisat Mayıs'ta bitiyor. Hizaran'da 
imtihanlar bitiyor. Halbuki bu kurucu, Hazi-
ran'da müracaat etmek zorunda. Zira Haziran, 
Temmuz, Ağustos, üç ay evvel. EylüFde açıla
cak. Halbuki, içerde en küçük mânada lise 
biri yerleştirmek için bir tadil veya hazırlık yap
sa, bu kurucu, ders sırasında yapmak zorunda
dır k i ; yahut imtihan sırasında üç ay evvel ha
ber verebilsin. Ortaokulu bitirmiş, lise için 
müracaat ediyor. Niçin bir sene sonra açmak 
için beklesin1? Liseyi açacak, liseyi açmak için 
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üç ay evvel haber vermek durumuna düşer, bir 
kurucu, ancak Mayıs'ta, Nisan'da hazırlıklara 
başlasın ki, ders sırasında gürültüler, talebeyi 
rahatsız edecek değişiklikler evvelce hazırlan
mış dahi olsa bir veya iki sınıfın eklenmesi, tak
dir edersiniz ki, bir tesisi veyahut bir düzelt
meyi icabettirir. Binaenaleyh, Haziran'dan ev
vel bitirmeli ki, Haziran'da da Millî Eğitim 
müdürlüklerine haber verebilsin. Bütün gaye 
üç ay evvel haber verilecek ki, teftiş olabilsin. 
Bon istirham ediyorum sayın komisyondan ve 
Hükümetten bu üçü bir veya iki ay şeklinde de
ğiştirelim. Nihayet bir teftiştir. Haziran bit
sin, imtihanlar bitsin, çocuklar tatile girsin 
kurucu da hazırlığını çabuk yapsın ki, o sınıf 
için bir veya iki ay zarfında müracatı kâfi gö
relim. Nihayet bu bir teftiştir. Bir teftiş üç 
ayda yapılamazsa, bir tadilât yahut teşkilât ya
hut yerleşmek üç ayda yapılır mı? Takdirle
rinize arz ederim. Teklifim; kanun aynendir, 
yalnız ben bir ay diye tasrihini istiyorum. Bu 
üçü bir ay olarak. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-

NI CAVİT TEVFtK OKYAYUZ (İçel) — 
İştirak etmiyoruz. Nihayet bir teftiş için diyor 
arkadaşımız ama. 

BAŞKAN —• Esasen takrir olmadığına göre... 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Hazırlıyorum e fendim. 
BAŞKAN — Bckliyemcm, Başkanlık Divanı 

bekliyemez. 
Arkadaşlar, rica edeceğim, takrirleri zama

nın da hazırlayınız, zamanımız zaten kıt. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
11 nci maddedeki müddetin bir aya indiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Ömer Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — Buyurun Saym Okyayuz. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Saym Başkan, aziz arkadaşlarım, sizi tekrar tek
rar rahatsı?; ediyorum. Çok özür dilerim. Özel 
öğretim kurumları fikri bizatihi illetinde ve il-
liyetinde teftiş ile çok yakından alâkalı bulun
maktadır. Bir taraftan özel öğretim kurumla
rını kurarken müsamahakâr olmamak lâzım 
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geldiğini, çünkü bu işin millî eğitim yoliylc is
tikbalimizle alâkalı olduğunu iddia ediyor; bir 
taraftan da sırf teftiş hizmetlerine imkân sağ-
lıyabilmck için getirilmiş olan üç aylık müddeti 
ortadan kaldırmak gibi bir yola gidiyoruz. Bu 
hatadır. Eğer özel öğretim kurumlarının isa
betli, tesirli ve faydalı şekilde çalşması esas ise 
bu istikamette idareye imkân vermek lâzımdır. 
Bu sebeple maddedeki bu üç aylık müddetin 
muhafazasında eğitim ve öğretim ve bu eğitim 
ve öğretimin tesir ve neticeleri bakımından mut
lak zaruret vardır. Bu maddenin olduğu gibi 
kabul edilmesini arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Üç aylık müddetin bir aya in
dirilmesine mütedair teklifi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Takrir reddedilmiştir. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Denklik ve şartları - Denkliğin kaldırılması 
MADDE 12. — Evevlee açılma imi verilmiş 

olur» 8 nci ve 10 ncu maddelerdeki şartlan ta-
mamlıvarak öğretime başlama izni iein müracaat 
eden ilk ve orta dereceli okullann denkliği, öğ
retime başlama izni ile birlikte tanınır. 

İlkokullarla orta dereceli okulların 1 nci ve 
2 nci devreleri a v ı bütünler olacak kabul eddir. 

Bakanlıkla, öğretim, eğitim veya yönetim 
bakımından, özel yönetmeliğine förc veya lüzum 
görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda. 
çalışmaları ve durumu yeterli nfinTmıiyen okul
lar bu hususta uyarılır. Mütaakıben yaptırılan 
teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okul
ların denkliği kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak 
teftiş de cahmalarmm yeterli olmadığı tesbit 
olunan okullar kapatılır. Bu halde o yılki imti
hanlar bakanlıkça özel olarak yaptırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sıvın Alniskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Bıskan, muhterem arkadaşlar, Millet Mec
lisi metni, Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
Encümenince daha çok sıkıştırılmış ve kontrol 
artırılmıştır. Ben bunun karşısında değilim. Çün
kü, özel okulların daima ciddi ve sıkı bir kontro-
la tâbi tutulması prensibimdir. Yalnız özel okul
larda, biz müesseseyi, öğretmeni olduğu kadar 
öğrenciyi de, devlet olarak, himaye ettmek zorun

dayız. Onun için son fıkrasındaki bir müphemi-
vet öğrenci velilerini ilerde mutazarrır edebilir. 
Hepsini okuyup kıymetli zamanınızı almış olmı-
valım. Yalnız son fıkrasını okuyayım. «Ertesi 
vıl yaptırılacak teftişte de çalışmalarının yeter
li olmadığı tesbit olunan okullar kapatılır. Bu 
halde o yılld imtihanlar Bakanlıkça özel olarak 
yaptırılır.» Şimdi ertesi yıl yaptırılacak teftiş
te çalışmaların yeterli olmadığı tesbit edilirse 
okulun kapatılması mümkündür. Yalnız bu ka
natma ne zaman olacak? O zikredilmiyor. Orada 
bir müphemiyet var. Millî Eğitim Bakanlığı 
gerek Ankara'da ve gerekse istanbul'da zaman 
zaman bu gibi okullar kapattı. Talebeler açık
ta kaldı. Talebe velileri mutazarrır oldu. Onun 
için o kapatılır kelimesinden önce, «ders vılı 
•"onunda» kelimeleri ilâve edilirse, bu şekilde 
Millî Eğitim Bakanlığı ders yılından evvel oku
lu kapatma yoluna gidemez. Fakat ne yapabilir. 
Uygunsuzsa müdürü değiştirebilir bir kı«ım öğ
retmenleri değiştirebilir, idareve el kovabilir. Ve 
o okulun ders vılı sonuna kadar tedrisatının de
vamını ve intizamını sağlar, öğrencileri de ken
di öğretmenleri huzurunda imtihanlarım sac
lar, ondan sonra kapatış olursa ne öğrenci veli
leri, ne de öğrenciler mutazarrır edilmiş olur
lar. 

Bunun d'ğer bir faydası da bîr okul hazan 
idari bakımdın kifayetsiz olur. Fakat imtihan
dı öğretmenlerin muffakiveti görülebilir. Bîr 
öğretmenin, imtihanı kendisi bakalım ö ğ r e n i ş 
midir? N'M'e^i eıkacağı frihî, öğretmen öğretmiş 
midir? Ve bir öğretim ciddiyeti var mıdır, yok 
mudur? Oku1 un randımanı da tesbit edebilir. 
Onun için ikinci faydası da bu kapatmanın ders 
yılı sonunda olmasında fayda vardır. Bendeniz 
bu ibarenin «kapatılır» kelimesinden önce konul
masın' vük-ek tasviplerinize arz eylerim 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, bu 
maddenin Millet Meclisinden geliş şekliyle bilâha
re Senato Millî Eğitim Komisyonu değiştirmiş 
ve Bütçe ve Plân Komisyonu da Millî Eğitim Ko
misyonunun değlştiriş şekline uymuştur. Ben 
Millet Meclisinin kabul ettiği metnin, Senatonun 
Millî Eğitim Komisyonu ve Bütçe Komisyonunun 
metninden daha yerinde, daha isabetli ve öğren
cinin lehinde olacağı kanaatindeyim. Zira şura-
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da; «ilk ve orta dereceli okulların denkliği öğre
time baklama izini ile birlikte tanınır.» Yani izin 
verilir verilmez ilkokul ise, i İlkokullara ortaokul 
ise, ortaokullara, lise ise liselere denkliği tanınır. 
Bu'bâzı suiistimallere yol acar, muhterem arkadaş
larım. Lâyıkiyle öğretmen bulamazlar, öğrencileri 
hakkiyle yetiştiremezler. Onun için Millet Mecli
simden gelen şekli daha yerinde ve isabetli. Bakın 
Millet Meclisi -bunu ne şekilde kabul buyurmuş 
Tetkik buyurmuşsunuzdur. Muhterem arkadaşla
rını, en az teftiş raporuna istinaden müsbet ol
duğuna Millî Eğitim Bakanlığınca kanaat getiri
lerek karar verilmesi ile mümkündür. Esasen bu
güne kadar tatbikat da böyle idi. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından zaman za
man teftiş eder ve eğer yapılan teftişlerde o 
okul müsbet rapor alırsa ona bu hak tanınır idi. 
Burada okulun açılmasına izin verilmekle beralber. 
bu hakkın tanınması, ıbence isabetli değildir ve öğ
rencilerin yetiştirilmesi bakımından lâzımgelen 
elemanlerm en iyilerinin seçilmesi ve alınması 
için o kimselerin göstereceği titizliği böyle bir 
liakkı tanırsanız o titizliği gösterim ez. Halbuki iki 
sene bıraktığınız takdirde nasıl başladı ise öyle 
gideceğinden dolayı bunun için iki teftiş yılı geç
tikten ve iki defa teftiş edildikten, iyi rapor al
dıktan ve bu da tesbit edildikten sonra bu hakkın 
verilmesi daha yerinde olur, daha isabetli olur. 
Bendeniz Millet Mel isinden geliş şekliyle kabul 
edilmesi hususunda Yüksek Başkanlığa bir tak
ını* verdim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 
ZERÎN TÜZÜN (Üumjhurtoa^kanfınlea 

S. Ü.) - Sayın Basjkaıı, Sayın Senatörler, gerek 
özel öğretimin teşviki, gerekse ilk ve orta dereceli 
özel okulların istenilen şekilde kurulup yürütül
mesi ile çok yakından ilgili olan «denkliğin tanın
ması ve kaldırılması» hususundaki bu madde, ka
nunun en önemli maddelerinden biri olması do
layısıyla üzerinde .biraz durmak istiyorum. 

Bu konuda esas itibariyle 3 ayrı görüş mev
cuttur. 

1 nei görüş; okulları açalım, bir müddet ça
lışsınlar, çalışmaları yeterli görülürse denkliğini 
verelim, çalışmalarını ifoozarlar&a denkliği geri-
alahm böylece devam edelim. Bu Hükümetin ge

tirdiği görüştür. Millet Meclisinde de bu görüş 
kabul edilmişti i'. 

2 nci görüş; okulu acarken denkliğiyle beraber 
açalım, çal ışımaları kontrol edilsin, yeiteırlü ol-
ınaldığ] anlaşılırsa, denkliğini 'geri alliatolrıı, çalliış-
mıalla'n y'lıtre düzeılımlezse o zıaımıan okulu kapata
lım. Bu ^örnn konıfıısyonda beniilm|seınen görüşjtüır. 

') neü görüş isle; denkllijk oikuiia verilip alhnla-
cak mücerret bir şıey değiillcliir. Okul hüviyeltâne 
sahip bir kurumun içinde bulunması zaruri olan 
bir falk'töırdür. Denıklü olımryau bilr oikul emlsiali 
re*mî okullardan daha aşağı seviyede olduğuna 
ü-üre. Bu balkımdan öğrcltimıe biaşlllalmia izni veri
len bin* okilkbı dien.kl'iğiııı tlammlmlaisı tlaibiî olmjalk 
iktizin eder. 

Kanunun tümü üzeriucleki müzakereler es
nasında 3. fıkra doğruluğuna inanmış bir ar-
kaidiaşi'iı.ız okirak, görüşlieılilmıi açıklanmış. ve dieınk-
liği olmıyan bir okulu Anayasaya aykırı buldu
ğumu açıkça ifade etmişitlilm. 

Şimdi müsaade ederseniz benimle aynı fi
kirde olmıyan ve muhalefet şerhi vermiş bulu
nan sayın üyelerin görüşlerine karşı bâzı husus
ları açıklamak istiyorum. Zira, konu bu suretle 
açıklığa kavuşursa belki görüşlerin dağılması 
önlenir re müzakerenin sürati teinin edilmiş olur 
ümidindeyim. 

'Bu hususta aksi görüşü savunan arkadaşları
mızın bir fikri şudur. Hükümet de bu görüşe ka
tılmaktadır. Kıırueııları daima hüsnüniyetli ola
rak kabule imkân olmadığını, böyle kimselerin 
ise işi iyi yürütmeleri bahis konusu olraıyaeağı-
na göi'e peşinen denkliğin tanınmasının sakınca
lı olacağını ifade etmektedirler. Benim görüşü
me göre: Denkliği peşin olarak kabul etmek ku
rucuyu kusursuz olarak kabul etmek demek de
ğildir. Bilâkis, önceden denklik verilmesi, yani 
okulun tam bir okul hüviyeti içinde açılması, 
kurucu, yönetici ve öğretmeni veliye karşı bâzı 
sorumluluklar altında bırakacağı için iyi niyetli 
olmıyanlarm hiç de memnun olacakları bir key
fiyet değildir. Denkliğin önden verilmesi der
me çatma binalarda, derme çatma öğretmenler
le işe başlayıp, ilerde durumumu düzeltir, denk
lik alırım teranesi ile veliyi ve öğrenciyi oyalı-
yarak kazanç vasıtası yapmayı önleyici iyi ni
yetliyi teşvik kötü niyetliyi ise yıldırıcı bir ted
birdir. 
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2. Denkliği peşinen tanınan bir okulun tec

rübesiz öğretmenlerle işe başlaması halinde denk
liğin gerektirdiği öğretim ve eğitimin yapılamı-
yacağmı, dolayısiyle öğretim kadrosunun nasıl 
çalıştığı hakkında kesin bir karara varmadan 
denklik tanımanın sakıncalı olacağı fikrine ge
lince: Bir tecrübesiz öğretmenin kötü öğretmen 
olduğunu peşinen kabul etmek sanırım doğru 
bit- hüküm değildir. Kaldı ki, bu mahzur varsa 
okula peşin veya sonra denklik vermekle mesele 
halledilmiş olmaz. Zira okulun öğretme ve yö
netim kadrosunun denklik verilen günkü gibi 
muhafaza edileceğine dair bir hüküm getirmek 
mümkün değildir. Okul kurucusu veya yöneti
cisi denklik alıncaya kadar başka, aldıktan 
sonra başka bir kadro kurarsa netice yine aynı 
olacaktır. 

Denkliği tanınmış bir okulun kapanması ha
linde meydana çıkacak şiddetli tepkiye dikkati 
çeken görüşe gelince: Bu konuda velilerin bü
yük bir reaksiyon gösterecekleri düşünülemez. 
Zira. çocukları denk okulda okuduğuna ^öre on
ları emsali başka bir özel veya resmî okula ve
recek, hiçbir kaybı olmıyacaktır. Aksi halde 
yani denkliğin verilip alınması veya dengi ol-
mıyan okulun kapanması halinde meydana çı
kacak problemler çok daha önemli olacaktır. 

Burada Sayın Hükümet temsilcisinin bize 
verdiği bir misali tekrarda fayda görüyorum. 
Kendileri derler ki, ancak denkliğin verilip alın
ması meselesi, Demokles'in kılıcı gibi kurucu ve 
yöneticinin başının üstünde asılı durdukça özel 
okulların iyi işlemesi mümkün olur. 

Sayın senatörler. 
Benim âciz kanaatime göre denkliğin alınıp 

verilmesinde hakikaten bir Demokles'in kılıcının 
mevcudiyetini kabul etmek zorunludur. Ne var 
ki, bu kılıç, benim de görüşüme göre, idareci 
veya diğer sorumluların başında değil, öğrenci
nin ve velisinin başında sallanmaktadır. Çocu
ğunu denkliği olmıyan okullardan birine veren 
veli bu kararı verirken okulun ertesi sene denk 
ol a cağına inandırılmıştır. 

Ama okulun çalışmaları yeterli bulunmamış 
ve denklik verilmemiştir. Burada çocuğun ve 
velinin bir suçu var mıdır ? Hayır. Suçlu kimdir 1 
Çalışmaları yeterli şekilde yürütememiş olan 
idareci öğretmen v. s. Bu durum karşısında baş
ka bir okula gönderilmek istenecek çocuğun gi
receği okulda bir imtihana girmesi gereklidir, 
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burada başarı gösteremezse - ki gösterememesi 
birçok sebeplerden dolayı daha fazla bir ihti
maldir - bir alt sınıfa alınır. Yani en az bir 
yıllık bir kayba uğrayarak cezalandırılır. 

Peki asıl suçlular ne olur? Onlar yine gelecek 
yıl denklik alacağız teranesi içinde vazifelerine 
devam edip, maaşlarını alır, kârlarını ederler. 
Bu da velilerin uyanıp artık kandırılamaz hale 
gelmelerine ve okulun kayıt yapamayıp kendi 
kendisini tasfiye etmesine kadar sürer. Bu şek
lin pek de tavsiyeye şayan bir şekil olmadığı 
fikrinde musırrım ve bu husus her şeyi ile mey
dandadır. Yeni açılan bir okulda denklik olmaz
sa okul yöneticilerinin olağanüstü bir gayret 
gösterecekleri bilhassa Hükümet temsilcileri ta
rafından ısrarla ileri sürülmektedir. Bence uzun 
bir süre memlekete faydalı hizmetler yapmak 
amaciyle kurulacak müesseselerde sanırım ki, 
böyle bir gayret gösterisine hiç de ihtiyacolmı-
yacaktır. 

Gerekli anlayış ve ciddiyet ile kurulmuş olan 
bir öğretim kurumunda işlerin göstermelik bir
takım gayretler içinde değil gerekli ağırbaşlılık 
ve temkinle götürülmeye gayret edileceği tabiî
dir. 

Kurucu veya yöneticinin kötü niyetli olduğu 
hallerde ise, denkliği sonradan vermekle peşin 
vermek arasındaki yegâne farkın işlerin iyi git
mediğini bir an önce görerek gerekli tedbir al
maya imkân vermesi bakımından yine de denk
liğin peşinen verilmesi lehinde olarak meydana 
çıktığı fikrindeyim. Çünkü sadece kâr etmek 
gayesiyle açılmış bir okulda denklik tanınınca
ya kadar bir gayret gösterilip, istenilen elde 
edilince gevşemenin başlaması, Bakanlığın işe 
müdahalesine kadar böylece devam etmesi müm
kündür. Sonra denkliğin kaldırılması bir müd
det sonra gayretin artması ile yine verilmesi. 
Bu devam edip gidecek midir? 

Tabiî bu mümkün olmadığına göre ya uzun 
bir süre denklik verilmiyecek, ya okul kapatıla
caktır. • 

Denkliğin verilmemesi bir süre için kurucu 
ve yöneticiyi zarara sokmıyacağma göre, onla
rın bunu göze almaları tabiîdir. Ama biraz ev
vel de işaret ettiğimiz gibi, burada suçsuz olan 
öğrenci ile velisini cezalandırmaya hakkımız ol
mamalıdır. 

Eğer çocuğunu özel okula vermek bir suç ise, 
bu okulların açılmasını teşvik etmiyelim, değil-
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se, gösterişe aldatmaya ve işleri sürüncemeye 
getirip insanları istismar etmeye imkân veren 
usullere yer vermiyelim ve gerekli ikaza rağmen 
yotcrli çalışmaları yapamıyan okulların tasfiyesi 
cihetine giderek bu konuda iyi niyetli olmıyan-
ları peşinen yıldıralım derim. Uzun yıllar olum
lu çalınmalar yapmış bir özel okul ile, yeni açı
lana aynı haklar vermenin adaletli olmıyacağı 
kanısına gelince ben böyle bir farkı suni olarak 
yaratmaya hiç de lüzum olmadığı fikrindeyim. 
Zira uzun bir süre olumlu çalışmalarda iyi bir 
isim yapmış olan kurumlar esasen kendilerine 
gösterilen rağbet ölçüsünde mükâfatlarını al
maktadırlar. Bu konuda endişe duymaya lüzum 
yoktur sanırım. Mümkün olduğu kadar kısa ol
masına gayret ettiğim halde yine de bir hayli uza
mış bulunan konuşmamı özetlersem. 

Açılacak bir özel okulu her yönü ile titiz bir 
.kontrole tabi tutmak, gerekli bütün hazırlıkla
rını tamamlayan müesseselere okul olarak açılma 
izni vermok, okul. olduğu kabul edildiğine göre 
emsali resmî okullara denk çalışmalar yapacağı
nı da öncelikle kabul etmek, okulun açıldığı se
neden itibaren Bakanlığın müspet kanaatleri 
kesinleşinceye kadar çalışmaları ve verimi kont
rol etmek, çalışmaları yeterli görülmiyenleri 
uyarmak; buna rağmen çalışmalarını resmî okul
lara denk obıce.k şekilde yürütemiyen okulların 
okul hüviyeti içinde devamlarına müsaade etme
mek, gerektiği fikrindeyim. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi Millî 
Eğitim Bakanlığının Anayasanın 21 nci madde 
ile açık olarak ifade ettiği seviyeden çok düşük 
okulların açılmasına izin vererek yükünü bun
larla paylaşma yolunda alacağı tedbirlerin ta
mamen karşısındayım. 

Bu batkımdan 12 nci maddenin 3 ncü parag
rafındaki mütaakıben .yaptırılan teftişte durum
larını düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği 
kaldırılır.» ibaresi çıkarılmak şart iyi e Komisyo
nun teklifinin kabulünü rica etmekteyim. Bu
nunla ilgili yazılı teklifini do sunuyorum. En 
doğru kararın Sayın Heyetiniz tarafından alı
nacağına eminim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Özgüneş, buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım; sanıyorum ki, Sa
yın Zerin Tüzün'ün de belirttikleri gibi, bu ta-
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sarının en önemli maddelerinden birisi üzerinde 
görüşüyoruz. Aşağı - yukarı mesele şu: Bir özel 
okul açıldığı zaman, yüksek okullar hariç, diğer 
orta dereceli okullarda acaba, denklik evvelâ oku
lun açılması ile beraber mi verilsin, yoksa bir 
iki yıl denensin do ondan sonra mı verilsin? 
Biz diyoruz ki, Anayasanın 21 nci maddesi, res
mî Devlet cikullarmdan daha dûn seviyede bir 
okulun açılmıyacağmı foatî olarak hükme bağla
mıştır. Tümü üzerinde konuştuğum zaman da 
arz ettiğim gibi, Temsilciler Meclisinde bunla
rın denk olacağı fikri teklif edilmiş, fakat Tem
silciler Meclisi buna hayır demiştir, «özel okul 
resmî okula denk olamaz, daha da üstün olmak 
sorundadır.» demiştir. Şimdi, biz diyoruz ki, ha
yır bu olmasın, denk olmıyan resmî okuldan da
ha bir aşağı bir okulsun evvelâ, iki yıl talebe
lerden para toplansın, kendine gelsin. Lâboratu-
var ve kütüphanelerini tamamlamak için parası 
yok. Talebelerden biraz para toplasın. Onlarla 

yapsın. Ondan sonra teftiş ettirelim, bakalım 
eğer denkse peki denksin diyelim. Açıkça görü
lüyor ki, bu hi'Juim evvelâ açıkça Anayasaya mu
haliftir, Anayasaya aykırıdır. 22 noi madde bu
na mânidir. Böyle bir müesseseyi açmaya Devlet 
mezun değildir. Bu bir. 

Biran kabul edelim ki, Anayasaya aykırı de
ğildir. Değil ama... Evvelâ bu takdirde bu du
rum özel teşebbüsün aleyhindedir, özel teşeb
büs bina İki rai ı.yac aktır, veya satınalacaktır. Lâ-
boratuvıar malzemesi gctireeok ve bir hayli mas
raf yapacaktır. Ama bu akul denk değil midir, 
denk mildir?.. Belli değil. Bu, ilki tane müfettişin 
raporuna bağlı. İki tane müfettiş rapor verin
ceye kadar bu okul denk değildir. Müfettiş ra
por vermezse, iki sene, üç sıene, dört sene denk
lik verilmeyip bu işlerin sürüneamede kaldığı 
vâki. Böyle bir şeye özel teşebbüs nasıl para ya-
tıralbilir? özıe.l teşebbüs şu halde ne yapıyor? 
özel teşebbüs denklik alıncaya kadar işi idare 
etmenin yoluna gidiyor. Denkliği kabul edildik
ten yoımadır ki, esas parasını yatırma imkânını 
buluyor. 

Biz diyoruz ki; denkliği (baştan verelim, 
sermayesini yatırma imkânını bulsun, iburada 
özel teşcbJbüse bir kolaylık gösterelim. 

ikincisi; talelbe velilerfi için 'gayet fena. He
pimizin evlâtları var. Denkliği 'olmıyan !bir or-
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taokula, denkliği olmıyan 'bir liseye çocukları
mızı nasıl emniyetle gönderebiliriz. Şu halde 
talelbe velilerinin rahatlıkla çocuklarını gönde
rebilmesi için 'mutlaka bunun baştan verilmesine 
ihtiyaç vardır. Kaldı ki, adalete de uygun de- j 
ğ'ildir. Bir dersanede diyelim 'ki düşününüz j 
30 talebe var. Müfettiş geldi 'bunlardan 10 ta- I 
nesini denk bulmadı. Geriye kalan 20 tanesinin 
kabahati ne? 20 tane çocuk 'bir yıl Iboyunca ça
lışmış, velileri para sarf etmiş, çocuk okulda 
okumuş, 20 tanesi iyi yetişmiş. Ama 10 tanesi 
yetişmemiş. Müfettiş diyor ki, hayır 10 tanesi 
yetişmemiş. Binaenaleyh >ben 'bu okula denklik 
veremem. Nereye kalıyor 20 tane çalışan çocu
ğun sarf ettiği para ve emekler? Haksız. Bun
dan başka diyor ki, Hükümet, efendim 'ben bir 
bakacağım. Lâıboratuvarı tamam, öğretmenlerini 
tâyin ettim, 'her şeyini kontrol ettim. Ama aca
ba iyi çalışıyor mu? Arkadaşlar, biz t i r meka-
na(k sistem karşısında değiliz. Bir otomobili, par
çalarını bir araya toplayıp, karbüratörünü, bu
jisini filân taktıktan sonra çalışıyor mu, çalış
mıyor mu diye muayene etmek mümkün ama, 
karşımızda 'bir dkul var. Bir okulu bir mekanik 
sistem gibi evvela bir mahsutane bekayım çalı
şıyor mu demeye im'kân yoktur. Kaldı ki, veri
len denklik müesseseye verilmektedir, öğretme
ne verilmemektedir, müdüre verilmemektedir. 
Bugün biz muayene ettik, teftiş ettik, gittik 
baktık ve denk dedik. Ondan sonra müdür de 
değişmek imkânına malik, öğretmen de değişe
bilir, talebelerin durumları da değişebilir. Bü
tün bunlardan sonra Bakanlık 'bir defa denkliği 
verdi mi, ömür boyunca bu denklik devam et
mektedir. Şu halde denkliğin baştan verilme
sine karşı sürülen 'bütün mahzurlar, aslında 
denkliğin sonradan verilmesine karşı ileri sürü
lecek mahzurlarla beraberdir. Kaldı ki, bütün 
sebepler bizim aleyhimize olsa dahi Anayasanın 
21 nci maddesi resmî okulların seviyesinden da
ha aşağıda dkul açmaya, buna müsaade etmeye 
mânidir. Binaenaleyh ben komisyonun getirmiş 
olduğu metni 'gayet uygun buluyorum. Ve ken
dilerine de yalnız bu maddede değil, daha bir
kaç maddede bu tasarıyı tam, sağlam mihverine 
oturttukları için teşekkürü bir borç. biliyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giray. 
RASÎM GlRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; muadelet, ibida- j 
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yeten verilsin diye mevcut metnin tamamen 
aleyhine konuşan arkadaşımız, meslektaşımız-
dır. Ya muadeletin önceden verilmiş olduğu za
manlarda bu mevzuun mahzurunu görmemiş 
gibi davranır. Muadeleti önceden verilmediği 
takdirde, önce verirse ne olur? Bunun için rı'.m-
diye kadar tatbik edilmekte olan metot tetkik 
edilirse bugünkü metnin rüçhaniyet sebebi ken
diliğinden ortaya çıkar. Şimdiye kadar tatbik 
edilen Mekâtibi Hususiye Talimatnamesinde biraz 
evvel arkadaşımızın da bahsettiği gibi okul açı
lır, ondan sonra acaba denk mi, eğitim, öğre
tim, yönetim bakımından mevcut lise ve orta
okullarımızla ahenkli mi diye, müfettiş gider, 
tetkik eder, raporunu verir, bu rapor /menfi 
olur, okul devam eder; ikinci sene rapor menfi 
olur, dkul devam eder. Bir kapatma keyfiyeti 
için elde bir kanun da yoktur. Muadeleti alma
mış olan cikul, netice itibariyle kapanmaya 
mahkûm bulunduğu takdirde biç hatasızdan, 
üçüncü şahıs olan resmî bir okula gidip bir im
tihan verir ve t i r aşağı sınıfa alınır. Kabahat 
•hakikaten döıbaşı tamamen hazırlanmamış olan 
ckulun açılmasına izni vermekten ibarettir. O 
balde bu izni vermeden evvel bugünkü kanunun 
getirdiği bâzı kıstaslar vardır. Açılma izni ala
bilmek için ckulun fizik bünyesi, öğreûmcn kad
rosu, lâboratuvarı, materyali okul idaresini 
üzerine alan arkadaşların kudret ve kabiliyetine 
ait biraz evvel kabul buyurduğunuz maddelerde 
sarahat kazanan bütün imkânlar bir araya gel
dikten sonra artık bu dkul normal çalışamıya-
caktır ihtimali ile muadeletini sonradan vermek 
gibi bir duruma düşürmenin mânası yok. 

Pek -muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden 
zaman zaman Maarif Vekâleti bütçesi üzerinde 
tenkidler yaparken bir mühür ve bir müdürle 
okulun açıldığını ifade etmek ve bunu tahkik 
etmek ihtiyacını duymuşlardı. Şimdi bir müdür 
bir mühür değil, dört başı mamur bir okul açı
lır, her yönüyle. Hâlâ muadeletini sonradan 
tanıyalım demek ihtiyacını duyar. Ben bunun 
hayreti içindeyim. Maarif Vekâleti mümessi
line huzurunuzda şunu sormak isterim, öğret
men kadrosu salahiyetli elemanlardan müteşek
kil, okul tamamen okul olmaya elverişli oldu
ğu ilgili merciler tarafından esbit edilmiş lâbo-
ratuvar ve saire malzemeleri mevcudolan bir 
okulu değil hususi, resmî okul olarak tanımakta 
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sırada da çocukların bilgi seviyesini ölçmek ihti
yacını duymaz, ve netice itibariyle kapatma key
fiyeti ders yılı sonunda olur. Çünkü imtihanların 
ders yılı sonunda yapılması lâzımgelir. Bu ba
kımdan Millî Eğitim. Komisyonunca hazırlanıp, 
Bütçe Komisyonunca da benimsenmiş olan met
nin aynen kabulünü istirham etmek ihtiyacında
yım. Hürmetlerimle. 

O Senatosu B : ( 
tereddüdeden, kendileri bugünkü Maarif Vekâ
letimiz böyle bir okulu bizatihi açmak (kudre
tinde dahi değildir. Böyle olunca okulun mu
adeletini önceden tanımamak suretiyle Sayın 
Özgüneş'in de belirttiği gibi çeşitli mahzurlu bir 
neticeye varmak doğru değildir. Müteşebbisin, 
Devletin yapamadığı işi yapmasına imkân ver
mek maksadiyle kanun hazırlarken bunları, 
'bahsi geçtiği üzere, Demoklesin kılıcı gibi başı
nın üzerinde tutmak suretiyle acaba dekliği 
alamazsam yatırdığım sermaye ne olur endişesi 
içinde bırakmak ve sonra da çocukların geçmiş 
yıllara ait sebkeden emeklerini, müktesep hak
larını hiçe sayarak bir resmî okulda imtihan 
vermek suretiyle daha aşağı sınıflara almayı 
temin eden bir neticenin veliler nezdinde do
ğuracağı menfi intibaı da şimdiden hesaba kat
mak lâzımıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Zerin Tüzün 
bir önerge verdiler ve metinden denklik çıka
rılsın dediler. Deki iğin çıkarılması keyfiyeti, 
bu maddenin kıymetini büyük mikyasta azaltır. 
Zira, dikkat buyurulursa, okul açma iznini 
alan müteşebbisin meydana getirdiği müessese 
lâyıkı şekilde çalışmadığı takdirde hemen ka
patılması cihetine gidilmiyecek, evvelâ bir 
ikazda bulunulacaktır, ikaza rağmen durumun
da ,bir değişiklik olmadığı takdirde denklik 
kaldırılacaktır. Buna riayet etmezse ve denk
liğin kaldırılmasını mucibolan durumu bertaraf 
etmezse sonra kapatılacaktır. Halbuki yapılan 
teklifte denmektedir ki, okulu açtınız, teftiş 
gördü, müsait değil durum, ikaz ettiniz, bir da
ha teftiş gördü. Durumu müsait görülmediğin
de hemen kapattınız. Bu şartlar altında özel te
şebbüsü okul açma istikametinde teşvik değil, 
bilâkis tahdit ve netice itibariyle müteşebbisi 
ürkütmek durumuna geçmek bahis mevzuudur. 

Yine bir arkadaşımız metinde bulunan bir 
eksikliği ifade ettiler. Buradan ona da temas 
etmek 'mecburiyetindeyim. Sayın Ferit Alpis-
kender, ders yılı sonunda kaydının konulmasını 
isterler. Buna lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Zira imtihanlar zaten ders yılı sonunda yapılır. 
Binaenaleyh, okulun kapatılması kararını veren 
vekâlet özel olarak o okulda okumakta olan ço
cukların durumunu tesbit etmek için imtihan
ları özel olarak yaptırırken her halde okulun 
açıldığından, iki ay sonra okulu kapatmak ve o 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) Muhterem ar

kadaşlar, galiba biraz söz almakta geciktiğim 
için benim söyliyeeeğim hususlardan bir kısmı 
nı arkadaşlarım söylediler. Hakikaten denklik 
meselesi maarifin çok mühim dâvalarından bi
risidir." Yapılacak bir tüzükte mektep açma, iz
ni verilmesi için Millî Eğitim Bakanlığının bir
takım esasları tesbit etmesi lâzımdır. Bu esaslar 
tesbit edildiği vakit her halde öğretmeni, tedris 
vasıtaları, mektebin sıhhate elverişli olup olma
dığı evvelâ tesbit edilecektir. Binaenaleyh, boy 
le bir mektep açıldığı takdirde evleviyetle kabul 
ediliyor ki, mektep Anayasa mucibince, tüzük 
mucibince Türk mekteplerinin ayarında ola
caktır, yani Millî Eğitim Bakanlığının mektep
lerinin ayarında olacaktır. Bu ayarda olduğu 
kabul edilince denkliğin de kabul edilmesi la
zımdır. Bunu her iki arkadaşım da söyledi. 
Eğer böyle bir şeye gidemezseııiz o vakit mü
samahalı bir yola, gidiyorsunuz demektir. Yani 
Maarif Vekâlötiniıı yapacağı tüzüğün müsama
halı bir tarafa doğru saptığını göstermiştir. 
Binaenaleyh, tüzük öyle yapılacaktır ki, Türle 
maarifinde istenilen şartları evleviyetle isteye
cektir. Şu halde, denkliğin bidayeten verilme
sinin muhakkak zarureti vardır. Yoksa iki, 
üç teftiş gibi şeyler getirilirse bu iş çığırından 
çıkar, arkadaşlar. Bendeniz hususi liselerdi1, 
ekalliyet mekteplerinde senelerce hocalık yap
tım. Bunun acılarını pek çok defa gördüm. 

İkinci kısma gelince; Türk çocuklarına neş
vünema devrinde denkliği verilmeden ticaret 
maksadiyle açılacak bir mektebin bir, iki, üç. 
senelik bir tecrübeye tahammülü yoktur, arka
daşlar. Her sene memlekete binlerce lira, mil
yonlarca lira zarar verir. Onun için, esasında 
tüzük hükümleri gereğince denkliği temin edin
ce mualimi görecek, parasını görecek, mektebi
ni görecek, sermayesini görecek, verecek. Bu 
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olunca hocalar «gelip çocuklara ders verecek
ler. Bizim orta okullarımızda, liselerimizde, ilk 
okullarımızda olduğu gibi ders vereceklerdi)' 
Bunlar şöyleymiş, böyleymiş geride sonra iyi 
nü olur, olmaz mı gibi bunlar münakaşa edile
mez. Ben Zerin Hanıma ve Özgüneş arkadaşı
ma tamamen iştirak ediyorum. Komisyonun 
bu raporuna da iştirak ediyorum. Denkliğin 
bidayette verilmesi zaruridir. 

İkincisi; adalet noktasından çocuklarımızın 
yarın mektebin sermayesinin darlığı, mektebin 
beceriksizliği yüzünden kapatıldığı takdirde ço
cuklarımızın da mekteplerden, denk olmıyan 
mekteplerden çıkıp da başka mekteplere gidince 
kabul edemiyeceklerdir. Bunun için de zarar-
dide olacaklardır. Bu da milletvekillerinin, 
milleti ve Millî Eğitim Bakanlığını hakikaten 
vicdani mesul duruma düşürecektir. Bunun için 
şimdiden bunun tedbirini almalıyız. Denkliği 
bidayette vermeliyiz. Ondan sonra teftişleri
mizi sıklaştırmalıyız, muvaffak olamıyan mek
teplerin kapatılması cihetine gitmeliyiz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozca]ı. 

ÖMER LÛTFt BOZCA! J (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, kıymetli arkadaşların, bil
hassa Sayın Zerin Tüzün ve Sayın Özgüneş'in, 
müdelleli izahatından sonra ben sadece banlara 
iştirak ettiğim, için bir nokta üzerinde' dura
cağım. Biran için denklik kabul edilmediği za
man, bu özel okulları açan ki tatbikatta ve bun
dan önce ve halen görmekte bulunduğumuz özel 
okulları açan müessese saihipleri, okullarının 
denkliği tasdik edilmediği halde talebe kaydını 
temin bakımından müracaat eden velilere okul
larınım denkliğinin kabul edilmek üzere bulun
duğunu ve hattâ edildiğini söyliyerek talebeleri 
kaydettiriyorlar. Bir ve iki sene okuduktan son
ra denkliği tasdik edilmediği için, iki 
yıl bu talebenin zamanımın kay/bolduğu 
gibi velinin de verdiği muazzam para da 
zai olmuş ve gitmiş oluyor. Eğer denk
liği peşinen vermiyecek olursak şu ortadaki za
rar ve haksız fiilin tazmini dahi hukuk bakı
mından kabil olmaz. Neden? Okul müdürü diye
cek ki; ne yapayım ben bütün şartlara riayet 
ettiğim halde hükümet, Millî Eğitim Bakanlığı 
denkliği vermedi. Bütün kusur ve kabahati 
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Millî Eğitim Bakanlığına bulacak. Denkliği 
eğer peşinen almış olsa kıymetli arkadaşınım 
takrirlerinde işaret ettiği gibi ve ikinci ve üçün
cü fıkralarda da ikaz edildikten sonra, kanun
daki şartara uygun olmadığı zaman ders yılı 
sonunda kapatılacağı için ondan sonra çocuğun 
durumu emsali bir okula verilmek sure
tiyle mağduriyeti önlenmiş olacaktır. Ko
misyonumuzun hazırladığı bu metinin aynen 
kabulü hukuk esaslarına, hakkaniyete uygun 
olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Onat. 
HÎLMÎ ONAT (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, özel okulların açılışı muhakkak ki 
millî hizmetler yanında bir de işin ticari ta
rafını düşünmek lâzımdır. Kurulan bu okullar 
ne kadar millî hizmete girerlerse girsinler mu
hakkak ki ticari müessese olarak kurulmakta
dırlar. Bu gerçeği kabul etmemek mümkün de
ğildir. Şimdi başlangıç noktası bu olduğuna 
göre, açılan bir okulun açılışında iki şartın aran
ması mutlaka lâzımdır. Bunlardan birincisi; 
açılış izni ve bunda aranan şartlar, ikincisi; 
verimliliği sağlıyacak hizmete girişi ve hizmet
teki gösterişi. Bu da denklik meselesi ve şartlan. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu okulu aç
mak iznini yeni Anayasamız muvacehesinde 
vereceğiz. Fakat bir okulu sonradan kapatmak 
meselesine gelince: Bu, Vekâletin başına büyük 
dertler açacak ve birçok hukukî mevzular geti
recektir. Takdir buyurursunuz ki, bir hakkı 
vermek gayet kolay, ama hakkı geriye almak; 
bu, çok zor ve hukukî bir mevzudur. Bu yön
den açılış şartlarının evvelâ dökümünü yapa
lım. Açılış şartlarının birincisi; yöneticiler kad
rosu yeterli mi, malzeme kadrosu yeterli mi, 
araç kadrosu yeterli mi, iskân durumu müsait 
midir, sermaye durumu ve teminatı tamam mı? 
öğretim kadrosu tamam ve bulunduğu yerde 
okul açılmaya müsait midir? Bunları tetkik edne 
vekâlet, eğer müspet neticeye varırsa elbette-
ki açış izni verecek, vermemesi için hiçbir se-
(bep yoktur. 

Gelelim denklik meselesine; bunu da ayrı 
mütalâa etmek lâzımdır. Ve bunun şartları açılış 
şartlarına uyuyorsa verelim, ikisini de. Ama 
göreceksiniz ki şimdi saydığımız zaman, denk
lik şartları, açılışta aradığımız şartlara uyma-
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maktadır. Denlik şartları nelerdir? Yönetici
ler kifayetli, ve iyi yönetebiliyor mu? Araç, ge
reç durumu kifayetli, çalışır durumda mıdır? 
dershaneler ve binalar sıhhi bir şekilde tezyin 
ve havalandırmaya müsait yapılmış mıdır? Mad
di imkânları müsait midir? Ve müsait çalışılabi
lecek durumda mıdır ki, :bu çok mühimdir. Baş
langıçta söylediğimiz gibi, millî hizmetler yanın
da buranın bir ticaret müessesesi olduğunu, fa
kat hemen hizmete girer girmez bir kâr bekle-
ncmiycceği ve uzun vadeli bir yatırımın yapı
labileceği bir müessesedir bu. Bu bakımdan bir 
okul binasını yapmak, bir okul binasındaki ge
reçleri tamamlamak ve hizmete sokmakla, bu
nun içinde çalışacak ve ilini dağıtacak kimse
lerin burada çalışabilmemi, hizmet edebilmesi 
için konacak kapitalin muhakkak ki, devamlı 
olması lâzım gelir. Bu bakımdan da bu, açılış 
şartlarına uymamaktadır. Bundan sonra verim
lilik durumu nedir? Açılır açılmaz ıbumın tâ
yinine imkân yoktur. Muhitindeki intiba ve 
psikolojik yaşantısı nedir kolejin? Bundan baş
ka önceden süre gelen bir yönetmelikte, yapı
lan denetlemelerde müspet not almış mıdır? 
Şimdi arkadaşlar, bu iki şart birbirine uysay
dı. muhakkak biz de size iltihak eder ve bu okul 
denklik şartı ile beraber açılma müessesesini 
verebilirdik. Fakat görüyirsunuz ki, bir okul 
denetlenmeden buradaki yönetim kurulunun 
çalışması ölçülmeden değerlendirilmeden için
deki öğretmenler bir semere vermeden bunu 
peşinen nasıl teslim edebiliriz. Bendeniz bu nok
tada aydınlanmak isterim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, derler ki; bu 
özel okullara Öyle hassas davranalım ki, bu okul
larda yetişen çocuklar aynen millî okullarda 
yetişen çocuklarımız gibi milliyetçi, vatanper
ver ve memleket gerçeklerine uygun yetişsinler. 
Açılan bir okul bu beklediğimiz şartları yeri
ne getirmediği zaman bu okulun faaliyetine biz 
hâlâ göz yumacak mıyız? Bu okulun faaliyeti
ne devam etmesine müsaade edecek miyiz? Mu
hakkak ki hayır. O halde ne olacak? Okulu tek
rar kapatmak durumuna gireceğiz. Şimdi ar-
kadaş.ar sual soruyorlar. Bunu vermezsek bu 
kadar vatan çoocuğu burada okur bir sene, iki 
senne, üç sene dört sene, beş sene, ama bu okul 
denkliğini alamay nca, yazık değil midir o ço-
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cuklarm emeğine ve onların velilerinin onlara 
yapacakları masrafa? Hayır arkadaşlar, bu okul 
mademki vatan gerçeklerine beklenen neticeyi 
veremiyor, ve kapanma durumuna giriyorsa, 
zaten bu çocuklar sokakta kalacaklar. Yahut 
bu hakkı kapandıktan sonra yine kaybedecek
ler. Binaenaleyh, zarara sonradan hedef olmak
tansa işi peşinen sıkı tutmakta fayda mülâhaza 
etmekteyim. Esasen ciddî :bir hizmet anlayışı 
içinde Türkiye'de kurulmuş bu kadar kolej ve 
müessese var. Bunlardan mezun olan ve mem
leketin en üst kademelerine kadar gelmiş, ye
tişmiş elemanlar mevcut. Bunlar yine o mektep
lerde açılırken, evveke taamül halindeki kaide
lere uyagelmişlerdir. 

Bendeniz son olarak şuna işaret etmek is
terim: Ortada önce bir tatbikat vardır. Bu tat
bikat denenmiştir. Zaman zaman kusurları gi
derilmiştir. Ve neticede olgun bir hale sokul
muştur. Nedir bu? Bu, evvelce yine bu memle
kette açılan özel okullar, evvelâ açış izni ister
ler, Millî Eğitim Bakanlığının kısa bir deneti
minden geçer, şartlar tahakkuk ettiği anda izni 
alır, bundan sonra onun gözü, direktifi onun 
müfettişlerinin denetimi altında, kalan ufak ku
surlar olursa, bunları tamamlamak gayreti içi
ne girer ve tamamlamak ve bundan sonra da mua
deletini almak gayretine düşer. Halbuki biz açı
lışta ufak tefek kusurlariyle beraber açılış izni
ni alması, denetimi ve dedikten sonra kendi i a-
demizde olan bir Millî Eğitim Bakanlığından 
bu yetkiyi biz kıskandığımız zaman Millî Eği
tim Bakanlığı da bu kadar mahmul, bu kadar 
büyük işler arasında filân memlekette filân ka
zadaki filân vilâyetteki falan özel okulu ben de-
netliyeyim. Bu da Bakanlığın kudretinden ar
kadaşlar. Çünkü, yükü çok ağır. Zaten bu özel 
okulları kurmaktaki maksadımız, gayemiz Hü
kümet, Devlet üzerindeki millî eğitim yükünü 
hafifletmek, anagayedir. Bu angayeyi tahak
kuk ettirirken bir yandan da sermayedarların 
ceplerini dolduracak yolları da tıkamamamız 
icabeder. Okul kurulur kurulmaz al iznini, al 
muadeletini çocuklar kaydoldu, sermayedar- he
men faaliyete geçti. Bir müddet sonra bakı
yoruz ki, öğretmen kadrosu noksan, yöneticiler 
derme çatma, semere yok. Bundan sonra bu 
hakkı almak çok güç. Hattâ bâzan mümkün de 



C Senatosu B : 62 
değil. Bendenizin maruzatı eğer umumi heyet
çe tensip buyurulursa, denklik şartını elimizde 
tutalım, Hükümet tutsun ve denetimini kendi 
gözü ile yapsın ve onun kontrolü altında ol
sun. Ama açılış müsaadesi versin, özel okullar 
açılsın. Zaten tatbikatta bugüne kadar özel 
okul açılmış da denkliğini muadeletini alma
mış bir özel okul da yoktur. Yaptığımız incele
melere göre böyle bir okul da yok. Binaenaleyh. 
Yüksek Heyetinizden Millet Meclisinden geldi
ği gibi, maddenin çıkmasını arz ve teklif ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmamış sa
yın üyeler lütfen kullansınlar. 

Özel Okullar Genel Müdürü Sayın Mehmet 
Deligönül. (Biz de söz isatemiştik sesleri) Efen
dim, Hükümet ve komisyona tercihan verilir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ MEH
MET DELİGÖNÜL — Sayın Başkan, sayın üye
ler, halen müzakeresi yapılmakta bulunan 
madde, bâzı sayın üyelerinde temas ettikleri 
gibi, hakikaten Özel Öğretim Kurumları kanun 
tasarısının belkemiğini teşkil eden bu okulları
mızın işlemesinde hakikaten çok önemli bir des
tek, bir unsur olacak mahiyette ve ehemmiyet 
taşımaktadır. Bu bakımdan üzerinde ne kadar 
durulsa ne kadar tartışılsa yeridir. Bizim de 
Hükümet olarak temennimiz bu tartışmalar so
nunda gerçeğe ulaşmak ve onun üzerinde ka
rar kılmak istikametindedir. Hükümet tasarı
sında yazıh^özel okulların denkliği ile ilgili mad
de Meclis Heyeti Umumiyesinden çıkan şekle 
yakın bir tarzda yer almış bulunmakta idi. Mec
lis Heyeti Umumiyesi sadece bir tadilât yapmış 
bulunuyor. Bizim tasarımız, bir özel okula mu
adelet verilebilmesi için iki yıllık bir müddetin 
geçmesini derpiş eylemekte iken, Millet Meclisi 
Umumi Heyeti bu iki yıllık müddeti de bir yıla 
indirmiş bulunuyor. Biz Hükümet olarak Mil
let Meclisinin kabul ettiği bu şekilde mutabıkız. 
Huzurunuza da bilâhara Senato komisyonların
dan bunun tamamiyle değişik bir tarzda ifrağ 
edilmesi şekli üzerinde ve ona muhalif bulun
duğumuzu arz ve izah etmek için gelmiş bulu
nuyoruz. Efendim, bir özel okulun denkliği ne 
demektir? Bir özel okulun denkliği resmî em
sali okullara bütün şartları bütün vasıtaları ve 
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bütün imkânları ile mutlak mânada denk te
lâkki edilmesi demektir. Çarpışan iki görüş 
arasındaki büyük fark şudur : Bizim getirdiği
miz nizam halen işlemekte olan nizamdır. Bir 
okul bu nizama göre, başlangıçta açılma izni 
alır, tedrisata başlama izni alır. Fakat bir 
okula tedrisata başlama izninin verilmesi mut
laka idarece, Bakanlıkça Devletçe bu müesse
senin şartları ne kadar tam ve kâmil olursa ol
sun, mutlak mânada resmî emsali denk sayılması 
için bir sebep teşkil etmez. Niçin etmez? 
Efendim, üzerinde durduğumuz müessese bir 
insan yetiştirme müessesesidir. İnsan yetiştir
mek, takdir edileceği üzere, birçok yönleriyle 
gerçekten muğlak bir problemdir. Binaena
leyh, yetiştirme vasıtaları, gerek maddi vası
ta olsun, gerek beşeri vasıtalar olsun dörtbaşı 
mâmur mutlak bir kemal içinde dahi bulunsa 
bunun istihsali hakkında peşin bir hükme var
mak ve efkârı umumiyeyc idare olarak peşin 
bir angajmana girişmek şu okulumuz her mâ
nada senin itibarına lâyıktır, buraya çocuğunu 
huzuru kalble verebilirsin, ben bunun bütün 
vasıtalarını kontrol ettim, binaenaleyh, en ufak 
bir tereddüt gösterme demek idare için hakika
ten çok müşkül bir meseledir. Bunu yüksek 
takdirlerinize bilhassa arz etmek isterim. Ta
savvur buyurun ki, şurada 40 yıl denenmiş, 
gerek mevcut vasıtaları ile, gerek maddi, mâ
nevi ve beşeri imkânlar ile, gerekse bilhassa ve 
özel olarak yetiştirilen insanların seviyesi ile 
40 yıldan beri kendisini kabul ettirmiş bulunan 
bir müessesenin yanında hemen bugün açılmış 
olan bir müesseseyi veli efkârı umum iyesine 
buyurun, bunlar arasında hiçbir fark yoktur 
demek mümkün müdür? Bunu yüksek takdirle
rinize bilhassa arz etmek isterim. Buna imkân 
yok. Vasıtalar ne kadar dörtbaşı mâmur olur
sa olsun, şartlar ne kadar mükemmel olursa 
olsun acaba bu müessesenin çalışması nasıldır, 
nasıl olacaktır, nasıl gelişecektir? Yetiştirdiği 
insanın seviyesi ne olacaktır? Asıl önemli olan 
husus budur. Takdir edersinizki, bunu ölçmek 
de mutlaka bir zamana vabestedir. Bunun 
için bir zaman payına ihtiyaç vardır. İşte bu 
mülâhazayladır ki, Hükümet tasarısında, açı
lan her okulun mutlak mânada resmî emsaline 
denkliği gibi bir hususu öngörmemiş, bugün iş-
liyen nizamda olduğu gibi, müessesenin açılma-
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sun ve bir yıllık bir müddetten sonra tam ve 
kâmil işlediğini tesbit ederse, ancak, denkliğin 
verilmesi esasını koymuştur. 

Efendim, burada bâzı sayın üyeler, bu tar
zın yani muadeleti mevcudolmıyan bir okul ti
pinin Anayasanın 21 nei maddesiyle çelişmesi 
konusuna temas buyurdular. Müsaade ederse
niz bu hususa da birkaç, sözle değinmek isterim. 

Efendim, biran için aksini düşünelim. Ya
ni otomatik olarak açılan her müessesenin res
mî emsaline denkliğinin kabul edildiği esasını 
düşünelim. Bu müesseseye peşinen bir denklik 
tanımış oluyoruz. îster adına denklik densin, 
ister bu isim verilsin, isterse bu isim verilme
sin hiçbir denemeye tabi tutulmaksızın, en ufak 
bir teftiş ve murakabeden geçirilmeksizin peşi
nen bunu kabul eyliyoruz. Sebep? Buna mec
buruz. Ve zannediyorum ki, Anayasanın 21 nci 
maddesiyle bu husus arasında bir paralellik 
kurmak bu bakımdan mümkün değildir ve isa
betli de olmaz kanısındayız. Çünkü Anayasa 
Devlet okullarında ulaşılmak istenilen, varıl
mak istenilen ideal seviyeyi, özel okullar için 
bir ölçü olarak vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu 
ideal seviye daha dün açılan bir müessesede 
tam ve kâmil olarak mevcut mudur? Bu mües
sesenin ister muadeleti tanınsın, ister tanınma
sın. Binaenaleyh, kanaatimizce bu noktai na
zardan Anayasanın 21 nci maddesi ile bu mevzu 
arasında demin arz ettiğim gibi bir ilişki, bir 
bağıtı bulunmadığı kanısındayız. Muadelet 
açılan her okula peşinen verilirse ne olur? Ya
hut her okulun sayın muarız fikri müdafaa eden 
temsilcilerin ifade buyurdukları şekilde evve
lâ murakabe en sıkı şekilde yapılsa, okulun 
binası araç ve gereçleri, beşerî ve maddi un
surları dörtbaşı mâmur olarak tesbit edilse, 
müsaadenizle burada bir fabrika misâli arz et
mek istiyorum. 

Bir fabrika tasavvur ediniz ki ; dörtbaşı 
mamur, çalışmaya, işlemeye hazır bir vaziyet
tedir. Ama gözden kaçmış küçük bir vida bu 
fabrikanın, bırakalım istihsale geçmesini hattâ 
çalışmasını bile engeller. Kaldı ki, arz ettiğim 
gibi bu nizami mekanik bir nizam olarak kabul 
etmek de kolay kolay mümkün değildir. Bu bir 
insan yetiştirme müessesesidir. Muğlâk taraf
ları, girift tarafları, takdir olunacağı üzere, 
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[ pek çoktur. Onun için peşinen bunu ölçmek, 
I tartmak muayyen bir zaman olmaksızın kabil 
I olınıyacaktır. Bu okullara peşinen muadelet ve-
I rildiği takdirde, ara ettiğim veçhile bütün vası-
I taların tanı ve kâmil olduğunu kabul etsek bile, 
I bunların işleyişine birtakım arızalar ister iste

mez ınevcudolacaktır. Kaldı ki, vasıtalar mü
kemmel olsa dahi faraza, bilhassa diploma sı-

I nıflarma ister istemez diğer okullardan birta-
I kim tembel çocuklar, haylaz çocuklar, çalışma 
I müspet itiyadını kazanmamış çocuklar ister is-
I terucz bu müesseselere akın edeceklerdir ve, biz 

murakabe edip, neticeyi tesbit edinceye kadar 
I çocuklarımız bu okullardan diploma alıp çıka

caklardır. Bunun idare olarak vebalini yüklen
mek, takdir edilir ki, kolay değildir. 

Efendim, bir de kurucuların iyi niyetli ol-
I madıkları esasına dayanan bir tasavvur olarak 
I peşin muadelet sisteminin kabul edilmediği, ge

tirilmediği yolunda bir beyanda bulunuldu. 
I Gerçekten karşımıza kurucu şartlarını, kurucu 

vasıflarını taşıyan her insanın mutlaka çok mü-
I kemmel bir şekilde müessese kuracağını, çok 

mükemmel, bir eğitim kurumu kurup, işletece
ğini peşinen kabul etmemize de hiçbir sebep 
göremiyoruz. Bugüne kadarki tecrübelerde bâzı 

I özel okulların muadeletinin kaldırılmasına, ve 
hattâ kapatılmasına kadar varan birtakım ted
birlere gidilmesi bu tip müesseselerde böyle bir
takım hâdiselerin cereyan edebileceğini ve ce
reyan etmiş bulunduğunu açıkça göstermekte
dir. 

Bir diğer nokta, önemli nokta, biz umumi
yetle bu tasarı ile özel okulculuğu teşvik eder 
bir zihniyetin içinde bulunuyoruz. Mukabil 
fikri müdafa eden sayın üyeler de muhakkak 
aynı zihniyet içinde bulunmaktadırlar. Nitekim 
bunu boyanlariyle de ifade buyurmaktadırlar. 
O halde bu sistem getirildiği takdirde, en küçük 
teferruatına kadar bir müessesenin bütün un
surları dörtbaşı mamur meydana getirilmedik
çe, bu müesseseye bir açılma imkânı tanınanıı-
yacaktır. Yani kısmen zamana bağlı bir geliş
me imkânından müessese kurucuları mahrum 
kalacaklardır. 

ı Efendim, denebilir ki, bu böyle olmasın, 
j mahzurludur, müessese daha başlangıçta bütün 
i unsurlariyle bütün şartlariyle dörtbaşı mamur 
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olsun. Bu güzel bir şeydir. Ama İmi um en mah
zurlu tarafı bu işin bu takdirde ancak ve ancak 
büyük sermaye tarafından yürütülebilecek, özel 
okuleuluğun. sadece büyük sermayenin iııhisa 
rıuda bırakılması gibi bir sakîm, yola gidilmesi 
zaruri olacaktır. Halbuki pekâlâ bizim ar/u et
tiğimiz tipte, belki sermayesi daha başlangıçta 
istenilen seviyede bıılunımyan birtakım kurucu
lar ve müteşebbisleri ile karşı karşıya gelmek 
mukadderdir. Ve hakikaten bunları beşeri va
sıf lariyle bir müesseseyi bizim arzu ettiğimiz 
istikamette tam ve kâmil olarak yürütebilecek 
vasıfta bulunabilirler. Ama böyle de olsalar biz 
bu şartlar altında bunlara hayır diyeceğiz. Siz 
elinizdeki nakıs sermayeyle bizim istediğimiz 
tipte bir okul kuramazsınız. Çünkü, bu Özel 
Okullar Kanununun. V2 nci maddesi hükmüne 
aykırıdır.-

Efendini, bendenizin mâruzâtım bundan iba
rettir. Sayın üyeler de çeşitli taraflarına zaten 
dokundular bu meselenin. Takdir elbette Vük
sek Heyetinizindir. Meclisten çıkan metne lüt
fedilir hüsnü kabul gösterilirse Hükümet ola
rak minnettar oluruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN" - - Sayın Deligönül sorular var. 
Lütfen ayrılmayınız. Buyurun Sayın Demir, so
runuzu sorunuz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) Men
dim, bir noktaya temas etmek istiyorum, (»ecen 
gün, Sayın Hükümet Sözcüsü konuşmalarında 
bu kanunun hazırlanmasının 1 - 1,-") sene süren 
etraflı çalışmalardan sonra tamamlandığını ifa
de ettiler. Simdi, 'Mehmet Özgüncş arkadaşımız, 
buyurdular ki; bu madde Anayasaya aykırıdır. 
Millî Eğitim Bakanlığının bir Talim Terbiye 
Dairesi vardır. Tasarılar hazırlanırken bu hu
suslar nazara alınmış inidir0 

Eğer Anayasaya aykırılığı gibi bir durum 
varsa, üzüntü ile beyan ederim. Eğer Anaya
saya aykırılığı doğru ise Mehmet Özgüneş'in 
iddiaları yerinde ise; yerinde değil ise; herkesin 
bir cankurtaran simidi gibi Anayasaya aykırılık 
iddiasına sarılması çok çirkin. 

Anayasaya, aykırı; Anayasaya, aykırı. iler 
meselede Anayasaya aykırılık iddia ediliyor. 
Bu hususun açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN - - Yalnız, Anayasaya aykırılığın 
denetimi Anayasa Mahkemesine aittir. 

Cevap verin efendim, lütfen. 

HÜKÜMET TEMSİLİ TSİ MİLLÎ LĞİTİM 
BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ("İKNEL MÜ
DÜRÜ MEHMET DLLİGÖNÜL — Efendim, 
Sayın Demirin de malûmları olduğu gibi ka
nunlar daha önce eğer şûradan geçmemişse, 
Talim Terbiyeden mutlaka geçer. Talim Terbiye. 
elbeteki bir hukukçular heyeti değildir. Ama 
Talim Terbiyeden geçtikten sonra hukukî yön
leri bir de Hakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 
kontrolundan ^evev. Kaldı ki, İm tasarının Ba
kanlığımızdan intikal eden diğer her hangi bir 
tasarıya, nazaran incelenme şansı bakımından 
çok daha geniş imkâna sahibolduğımu özellikle 
arz etmek isterim. Daha önce de ifade edildiği 
gibi, şûraya takaddüm eden uzun bir zaman fa
sılası içinde bu kanunun ilk taslağı hazırlanmış, 
bilâhara şûradan geçmiş, daha sonra şûranın 
çeşitli kademelerinin tasdikinden geçtikten son
ra, Talim Terbiyeden de geçirilerek- Başbakan
lığa intikal ettirilmişti!-. Başbakanlıkta da Ba
kan hklararası yüksek bir komisyon tarafından 
uzun uzun incelenmiştir, efendim. 

BAŞKAN — Meclisten de geçmiştir, soru ce
vaplandırılmıştır. Sayın Alpiskender. 

'FERİT ALPİSKENDLR (Manisa) — Sayın 
Umum Müdür bu kapatılır kelimesinden önce, 
«ders yılı sonu» kelimelerinin ilâvesine taraftar 
mı, değil mi? 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet adına. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ MİLLÎ EĞİTİM 

BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR GENEL MÜ
DÜRÜ MEHMET DELİGÖNÜL — Efendim, bu
nunla ilgili zaten bir madde vardır. Şimdi nu
marası birden aklıma gelmedi. İleride bu madde 
gelecektir. Zaten biz de bunun ders yılı sonunda 
kapatılmasını prensibolarak kalbul etmiş durum
dayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Dağlı, sorun. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim, tem
silci dediler ki, 40 senelik bir mekteple yeni açı
lan bir mektep aynı olabilir mi? Fakat tezada 
düştü gibi geliyor. Maarif de her yıl yeni mek-
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tepler açıyor. Bu mekteplerin açılması Türk 
maarifi için bir yenilik değil mi? Bu sözlerinde 
tezat var mı, yok mu? 

İkinci husus; mektep sahibi; sizin, Anayasa
nızda bulunan şu hükme rağmen, filân filân yer
lerdeki ortaokullarınız ikişer hoca ile çalışırken 
ben 4 tane hoca koydum. İşte ideal dedi. Ne is
tiyorsunuz? Bunları öğrenmek istiyorum, denk
liğin izahı bakımından ne diyecekler? Filân yer
de iki muallim, filân yerde İngilizce hocası yok, 
filân yerde Fransızca hocası yok. Bir de bu ka
yıt vardır. O vakit, niye denklik vermiyorsun, 
diyecek. Onun için tüzüğe bu esasları koyalım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKUL
LAR GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DKLİOÖ-
NÜL (Devamla) — Bugün henüz elimizde özel 
okulları yürütecek mekâtibi hususiye talimatna
mesinden başka bir mevzuat bulunmamasına 
rağmen, Yüksek Senatoyu temin ederiz ki, biz 
Anayasanın 21 nci maddesini göz önünde bu
lundurmakta ve bunun hilâfına imkân ölçüsün
de çıkmamak yolunda bulunmaktayız. Bir kere 
küçük bir misalle arz edeyim. Öğretmen mev
zuunu faraza 789 sayılı Maarif Teşkilât Kanu
nu tesbit etmiştir. Her kademedeki okulda han
gi tipte, hangi menşeden gelecek öğretmenin va
zife alabileceği derpiş edilmiştir. Ama maalesef 
bugün resmî okullarımızda, birtakım zaruretler 
neticesi olarak, bu kanunu mutlak mânada tat
bik edebilmek imkânı bulamamaktayız. Durum 
böyle olduğu için biz özel okullarımızı bugünkü 
resmî okullarımız seviyesinde mütalâa etmemek
teyiz. Anayasanın 21 nci maddesindeki hükmü 
göz önüne alarak mutlak surette mevzuatta 
mevcut esasları, ideal esaslar olarak kabul edip 
onları ölçü olarak kullanmaktayız. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Bîr kifayeti 
müzakere takriri gelmiştir, okutacağım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Efen
dim Komisyon olarak müsaade ederseniz mâru
zâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Kifayeti okuyalım da efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Niğde 

İzzet Gener 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Dikeç-

ligil, buyurun. 
Kifayet kabul olsa bile sıradasınız. Söz alan 

arkadaşların isimlerini okuyorum. Sayın Dikeç-
ligil, Sayın Demir, Sayın Özgür, Sayın Çamlıca, 
Özden, Özgürıeş, Dağlı ve Sayın Kök. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Dinledikten sonra ben vazgeçtim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanın iltifatına çok teşekkür ederim. Kanu
nun muayyen zamanda çıkması lâzım. Bana da 
sıra gelecek ama burada iki tez çarpışıyor. Bu 
mühimdir. Bu maddenin biraz daha açıklanması 
lâzımdır. Bu kifayetin kabul edilmemesini istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon görüşmekte ısrar edi
yor mu? Buy arını. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım, biz Bütçe ve 
Plân Komisymu olarak Millî Eğitim Komisyo
nunun getirdiği metni kabul etmek suretiyle, 
hiçbir şart içinde, Mehmet veya Ahmedin kazan
ması bahsinde, yaptığı hamle ve hareketin des
teklenmesi gibi küçük ve zavallı bir ölçünün 
içinde ve peşinde değiliz. Ancak bu memleketin, 
eğitim, ve öğretim hizmetinde hakikaten örnek 
bir feragat ve fedakârlıkla çalışan aziz öğret
menlerimize ve Millî Eğitim Bakanımıza bu hiz
met sahamızın ımızafferane yapılışında yardım
cı olmak istîycu insanların önüne haksız ölçü 
alabilecek bir barajın konulmasına razı olma
maktayız. Eğer müteşebbise bu yapacağı ve 
yapmak arzu ettiği hamle ve harekete korkutu
cu olabilecek tedbir ve tertiplerle karşı durup, 
göğüs verirsek bu istikamette h'çbir insan bü
yük risklere girmenin, büyük zararlara düşebil
menin ihtimalini göze alarak cesaretli olmıya-
eaktır. Biz bunu söylerken hiçbir şart içinde bu 
istikamette yapılacak hamle ve hareketlerin her 
sahada serbest bırakılması ve asla murakabe 
edilmemesi gibi memleketin ve eğitimin zararı
na olabilecek bir zihniyetn de içinde değiliz. 
Elbette ve mutlaka bu istikamette çalışacak in
sanları en sıkı bir tedbir ve tertibin içinde tu
tarak bu memleketin eğitim ve öğretimine mâ
nevi ve fikrî 'ölçüler içinde, bize lüzumlu olan 
hayat ve hürriyetin verilmesine mutlak bir şe
kilde gayret etmeliyiz. 
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Aziz arkadaşlarım, bu kanunun metninden 

hepimizin vuzuhla görebileceğimiz gibi bu isti
kamette teşebbüse girecek arkadaşımızdan bu 
hizmet için istediğimiz unsurlara kısaca işaret 
etmek istiyorum. Evvelâ okul. Okul hiçbir za
man müteşebbisin istediği bina değildir. Millî 
Eğitim Bakanlığının istediği binadır. Binaena
leyh bu unsuru tesbit etmekte, bu unsuru be
ğenmekte Millî Eğitim Bakanlığı kayıtsız şart
sız hak sahibidir. 

İkinci mmır öğretmen meselesidir. Müteşeb
bis hiçbir şart içinde, öğretmenlik kariyerini 
haiz olmıyan bir insanı özel okullarda çalıştıra
maz. Buna mukabil, 'biraz evvel arkadaşımızın 
işaret ettiği gibi, özel «'kullarımızda, kaymakam
larımızın, dektorb rımrzm muallimlik ettiği bi
linen 'bir hakikattir. 

Anayasanın 21 nci maddesinin işaret ettiği 
hu hüküm, Hükümetçe titiz bir alâka ile taki-
ibedilmekte ve özel okulların seviyesinin resmî 
okulların seviyesi üstünde tutulmak endişesi ile 
öğretmenlik kariyerini haiz olmıyan elemanla
rın hu okullarda muallim olarak çalışmalarına 
engel olunmaktadır. 

Görülüyor ki, ikinci unsur olan öğretmeni de 
kayıtsız şartsız Maarif Vekâleti tâyin etmekte
dir. 

Üçüncü unsur olan program meselesine ge
lince : Müteşöbbis okulda istediği programı hi'.ç-
Ibir şart içinde tatbik etmek hürriyet ve mezu
niyetine sahip değildir. Bu program Millî Eği
tim Bakanlığının Talim ve Terbiye Heyetinden 
geçer ve Talim ve Terbiyenin teabit edip tevsik 
etmediği, kıJbul etmediği program, özel okullar
da asla tatbik edilemez. Görülüyor ki, üçüncü 
unsur 'bakımından da Maarif Vekâleti kayıtsız 
şartsız hu otoriteyi elinde tutmaktadır. Bunu 
takiben lâiboratuvar ve araçlar meselesi, bu isti
kamette de Maarif Vekâletinin elemanları özel 
okulda eğitim ve öğret ini için yeterli araç ve va
sıta temin ve tesis edilmediği takdirde asla ve I 
mutlaka bu okula, hu teşebbüse izin vermemek
tedir. Görülüyor ki, bu unsur da tamamen 
Maarif Vekâletinin elindedir. Bu hale göre mü
teşebbis istikamette yapacağı 'hamle ve hareket 
için 'milyonları ortaya attığı zaman, elbette ve | 
mutlaka bu türlü bir rkikin korkunç dehşetine 
düğmekten kaçınacaktır. Böyle olunca da, bu 
istikamette uğraşıp uğraşıp getirdiğimiz hu mü-
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essese memlekete hayırlı ve faydalı olabilmenin 
imkânlarına -hiçbir şartmca sah ilbolunryac aktır. 
Netice itibariyle memleket bu istikamette umut 
beklediği muzaffer neticeye kavuşamıyacaktır. 
Bu itibarla getirdiğimiz metnin isabetinde ve 
memlekete hayırlı ve yararlı olacağında ısrar 
etmekteyiz. Ben sayın Senatonun bu metni ay
nen kabulünü istirham ediyor, arkadaşlarımı 
hürmetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etaniyenler... Kalbul 
edilmiştir. • 

Buyurun Sayın DikeçJLgil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, çok zamanınızı almıyacağım. 
Sayın komisyon başkanı arkadaşımız izah etti
ler. Biz özel okulun hakikaten açılırken ko
misyonda enine boyuna konuştuk. Gelişigüzel 
açılmamasını irtedik. Ankara şehri içinde açılan 
özel okullara bakın. Bahçelievlerde bir ev kira
lamış. Üç sene sonra seni teftiş edeceğiz, denk
lik hakkını vereceğiz şeklinde açılan okullar 
yerden biter gibi çıktı. Ama Millî E^itrm Ba
kanlığı bir okul açarken binasını, kendi plânına 
•göre, uygun olmasını düşünüyor, bunu arıyor. 
Bu" kanunun 10 neu maddesinde diyor ki; «Şu 
şartlar mevcudolaeak, spor salonu, ders araçla
rı, öğretmenleri olacak. Sen bunları tamam et
mediğin takdirde, okul açmana müsaade etmiyo
rum» diyor. 

O halde muhterem arkadaşlarım, Mehmet öz- • 
güneş arkadaşımız haklıdır. Bir müdür bir mü
düre okul açmaya müsaade vermiyor, komisyo
nun 12 nci maddesi. Ve Millî Eğitim Bakanlı
ğına mensup arkadaşımız üzülmesin, Hüküme
tin b'ir alışkanlığı vardır ve bu alışkanlık öteden 
beri geliyor. Nedir? Ellerinde Demokles'in kılı
cını bulunduruyor. Ve sana ben iki sene sonra 
denklik hakkını vereceğim. Ne lüzum vardır bu
na? Millî Eğitim Bakanlığının elinde daha ke
sin yetkiler veriliyor. Müteşefcibis binasını ya
pacak. öğretmenin hazır mı, okulun hazır mı? 
Hazır. Pekâlâ, öyle ise ben de sana denklik 
hakkını veriyorum. Arkasından bunu yürüteme
di, teftişini yaptı, denetimini yaptı. Teftişe 
uymadığın takdirde ikaz ediyorum, kapatacağım. 
Denkliğini kaldıracağım. O da lâzımdır. Bu 
madde durmalıdır. Denkliğini kaldıracağım. 
Ertesi sene denkliğe de riayet etmediğin takdir
de, okulunu kapatıyorum. Arkadaşlar, Türk 
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Milletinin gocuklarım .bir kazanç hırsı ile -gelişi
güzel okul açılarak orada heder (olmasını isteme
miz doğru değildir ve istemeyiz. Her şey hazır
lanacak, okul açılacak, denkliği verilecek, .sıkı 
bir murakabeye talbi 'tutulacak. Ve maarif okul
larıyla denk bir okul ancak böyle gelişecek. 
Başka türlü gelüşemez. Komisyonun maddesinin 
aynen kalbul edilmesi yerinde olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Verilen önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mıillet Meclisinde kabul edilen 12 nci mad

denin aynen kalbul edilmesini .artz ve teklif ederim. 
îzmfir Kastamonu 

Hilmi Onat Mehmet Çamlıca 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Muhalefet şerhimizde arz edilen sebeplerden 

dolayı 12 nci» 'maddenin Millet MeclMnee ka
'bul edilen metnin kabulünün oya konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhaittm özgür 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki «kapa

tılır» kelimesinden önce «ders yılı sonunda» ke
limelerinin ilâvesi suretiyle 12 nci maddenin ta
dilini arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin üçüncü paragrafındaki «Mü

teakiben yaptırılan teftiş durumunu düzeltme
diği anlaşılan özel okulların denkliği kaldırılır.» 
cümlesmin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
eklerim, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

N. ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Takririmi geri alıyorum efendim. Komis
yona iltihak ediyorum. 

BAŞKAN - - Sayın Ferit Alpiskender'in de 
bir takriri vardır. Diğer maddede bunun sara
hatle ders yılı sonunda kapatılmak mecburiyeti 
vardır diyor. 16 nci maddede. Efendim öğre
tim yılı sonunda okul kapatılır. Sayın Hilmi 
Onat, Mehmet Çamlıca'nın ve Sayın özgür'ün 
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Millet Meclisi metninin esas alınması teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Hükü
metin teklifi var efendim 1 

BAŞKAN — Hükümetin teklifi yok efendim 
burada. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Hükümet ve Komisyon biraz evvel görüştü
ler, fikirlerini beyan ettiler. Sayın Ferit Alpis-
kender'in teklifi vardır, «kapatılır» kelimesin
den önce «ders yılı sonunda» kelimelerinin ek
lenmesini ister. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-
Nf CAVİT TEVFÎK OKYAYÜZ (İçel) — Mah
zuru yok, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
maktadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

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

İlkokullarla orta dereceli okulların 1 nci ve 
2 nci devreleri ayrı bütünler olarak kabul edi
lir. 

Bakanlıkça, öğretim, eğitim veya yönetim 
bakımından, özel yönetmeliğine göre veya lüzum 
görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucun
da, çalışmaları ve durumu yeterli görülmiyen 
okullar bu hususta uyarılır. Mütaakıben yaptı
rılan teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan 
denkliği kaldırılır. Ertesi yıl yaptırılacak teftiş
te de çalışmalarının yeterli olmadığı tesbit olu
nan okullar ders yılı sonunda kapatılır. Bu hal
de o yılki İmtihanlar bakanlıkça özel olarak 
.yaptırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde gelecek birleşimde açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Açık oylama neticelerini arz ediyorum : 
8 nci maddenin açık oylanmasına 63 sayın 

üye katılmış 63 kabul. Salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 
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9 ncu maddenin oylamasına 76 sayın üye ka

tılmış 74 kabul, 2 ret. Salt çoğunluk sağlana
mamıştır, 

10 ncu maddenin oylamasına 75 sayın üye 
katılmış 73 kabul, 2 ret. Salt çoğunluk sağlana
mamıştır, 
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Her üç madde gelecek birleşimde tekrar oy

larınıza arz edilecektir. 
Ekseriyetin mevcudolmadığı anlaşılması se

bebiyle 29 . 3 . 1965 Pazartesi günü saat 14,00 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,12 
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ÖZ2İ öğretim Kurumlan kanunu tasarısının 8 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
üye sayısı : 184 

Oy verenler : 63 
Kabul edenler ; 63 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar ; \\Q 
Açık üyelildcr : 2 
/Kabul edenler] 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Arakh 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özırür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lııceoğlıı 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit K<>eahf>vn£lu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Tik ret Tıifhanyi] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksnvoj?ln 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Oürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kara veli oğlu 
(1. Ü.) 
Mehmet özgüne§ 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Haki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan TTamit Tijrrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Ravsnv 

GAZİANTEP 
7cki Ulam 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Biran d 
Ömer Lntfi Bnzcalı 

KARS 
Mehmet Ha7i>r 

KASTAMONU 
Vfehmet Çamlıca 
\hmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Nnei An 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

[Oya Jiatılmtî/anlar] 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Ojhız Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Ömay 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NİĞDE 
tzzet Geneı 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Refet Rcndeoi 

SİVAS 
Ahmet Cek"'»»oûlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali l>*>mir 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyido&an 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
^mîl Artus 

Hasan Atakan 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 

Mansnr •Kln'snv 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender (Vnan E ire 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
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Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Raskn Giray 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 
(t) 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Nîzamettin özgül 

C Senatosu B : 62 
GİRESUN 

Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

[Açık ili 

istanbul 
Tekirdağ 
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MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal* 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

jdikler] 

1 
1 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ (t.) 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Yekûn 
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özel öğretim Kurumları kanunu tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)? 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 106 

Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran, özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangiî 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçu oğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ömer Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nihat Altan 
ÇANKD2I 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

ihsan Hamit Tigrel 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Tîasim Giray 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

edenler] 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

izzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
RİZE 

Osman Mecdi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak. 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan A takan 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğhi 
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[Oya kattlmıyanlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
EmanuUah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp Önal 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pnu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Om ay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi: 
(B.) 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçnk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DtYARBAKHt 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucıızal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca]; 
Cahit Okıırer (1.) 
Nevzat özerdemîi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muaîlâ Akarca (I.) 
Haldun Menteşeogm 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumruiu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dem ir dağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğla 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

'İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Balta i; 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIlf-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal (1.) 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Un er 
Âdi] Ünlü 

lAçık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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özel öğretim Kurumları kanun tasarısının 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELEK 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
75 
73 

2 
0 

107 
2 

[Kabul 
BURDUR 

Ömer Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DİYARBAKIR 

ihsan Hâmit Tigrel 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlıı 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçmıe 

edenler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcah 
KARS 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskerder 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaıı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artns 
Hasan Atak an 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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TABIÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. ü.) 
Melun ot Özgüııeş 
Sel âlı a t tin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saf f o t Omav 
(t.) 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
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M. Tekin Arıburıuı BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlaya n-
gil (B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğiu (i.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 
Ömer Ucuz al 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. l'O 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Acili üyelikler] 

Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

IZMtR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer (İ.) 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Al i Rıza Ul usm an (İ.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk.V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya, 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçopit: 

MUĞLA 
Mualla Akarca (1.) 
Haldun MenteseojÜM 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayii an 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kuüirulıı 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanh (ii.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlı; 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut K araktı rt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğîu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt, 

ZONGULDAK 
Tevfik in e i 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Ömer Ergün 
Hasan Kangan. (İ.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil VJrûü 

İstanbul 
Tekirdağ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

62. NCt BİRLEŞİM 

26 . 3 .1965 Cuma 

Saat: 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — 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
yet Senatosu 2/147) (S. Sayısı : 566) ^"Dağıt
ma tarihi : 18.3.1965] (Bitiş tarihi : 29.3.1.965) 

2. — Saflık Eğitim Enstitüleri kuruluş ka
nun tasansmm Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Sosyal foler 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 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) 

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. 
Bayisi : 559) [Dağıtma tarihi : 2 3 . ,.965] 
(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 İSLER 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri. Büyük 

Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
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» nm 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 gö
rüşme : 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 fFAO) bünvesi 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 Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 



2 — 
X 2. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-

lunan «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 Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin 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) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965} 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci 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 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun 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 Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/461) (S. Sayısı : 
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965) 

6. — 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
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayı
sı : 567) [Dağıtma tarihî : 19.3.1965] (Bitiş 
tarihi : 10 . 6 . 1965) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan 
Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - î r lânda 
Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin ku
rulmasına dair Andlaşma ile (A), (B), (C), 
(D), (E) ve (F) eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaş-
ması ile bu Andlasmanm I I nci maddesinde 
atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa
sının temel maddelerine dair listenin; Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak And-
laşması ile I ve I I sayılı Ek Protokollerinin^ 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasmm uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve en ziyade müsaadeye maz-
har millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın; onaylanması
nın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısı
nın 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 : 563) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

8. — Islahı Hayvanat Kanuımmm 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunim 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının M'llet Meclisinre-
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve 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) 

9. — PTT nin 125 nci hizmet yılını doldur
muş olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine 
birer aylık tutannda ikramiye verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mili 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
îmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları r ı -
porları (Millet Meclisi 2/649; Cumhuriyet Se
natosu 2/151) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965); 






