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1 . _ GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına gidon Dışişleri Baksın: 
İhsan Sabri Çağlayanbil'e, dünihime kada~\ 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik ödleğ i 
ne dair Cumhurbaşkamğı teskeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Özel yüksek okullar hakkındaki Araştırma 
Komisyonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

16 Ocak 196D Perşembe e'ünü saat 15,00 te 

toplanılmak üzere Birlerime saat 19,00 da son 

Başkan Kâtip 
Bajkanvekili Eskişehir 
Sim At al ay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

2. — ÇELEN KÂĞITLAR 

Tabanlar 
1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun GSOö 

sayılı Kanımla değiştirilen 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/553; C. Senatosu 1/949) (Malî ve İktisadi İğ
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına,) 

2. — 1968 kalkınma istikrazı hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/515; Cumhuriyet Senatosu 
1/950) (Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına.) 

Raporlar 
3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hak

kındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları. (Millet Meclisi 

1/527; Cumhuriyet Senatosu 1/920) (S. Sayı
sı : 1195). 

4. — Ege Üniversitesinde bir mühendislik bi
limleri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege Üni
versitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları. (Millet Meclisi 
1/528; Cumhuriyet Senatosu 1/921) (S. Sayısı: 
1196) 

5. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
i hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa-
î rısmm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
| Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
I Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi 
| 1/526; Cumhuriyet Senatosu 1/919) (S. Sayısı: 
! 1197) 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saa'si : 15,05 

BAŞKAN — Başkar vekili Sırrı Atalay 

Ömer Ucuza! (Eskişehir) Âdi! Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 21 nci birleşimi açıyorum. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Denizli Üyesi Hüseyin Atnıaca'nın: tü- i 
tün ekicilerinin fiyatı bilmemeleri ve kâfi mik

tarda kredi sağl'ayamamaları yüzünden tütünleri 
düşük fiyatlarla, elden çıkarma veya tefecilerin 
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eline düşme durumunda bulunduklarına, müs
tahsili bu zor dunundan kurtarma!,' irin gerekli 
tedbirlerin cdınmasına dair demeci ve Gümrük 
ve Tekel Baltanı Nedıit Menteşemin cevabı. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma tale
bi vardır. Sıra ile Sayın Atmaca; Tütün'piya
sası konusunda, gündem dışı kısa bir konuşma 
istiyorlar, Sayın Atmaca buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Ege tütün piya
sasının açılma hazırlığı devam ettiği şu sırada, 
seçim bölgemden aldığım haberlerde tütün eki
cisi aleyhine birtakım işlemlerin devam etmek
te olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu bilgi
mi teyideden bir gazete haberim de okuyaca
ğım: (Tütünler ucuz fiyatla satılıyor. Ege tü
tün piyasasının, asılmasına as bir süre kalması
na rağmen aracı tüccar üreticinin sıkışık du
rumundan yararlanarak kilosu 4 - 5 lira arasın
da tütün alımına başlamıştır. İlgililerin belirt
tiğine göre yaz aylarında satılan otuz milyon 
kilo tütünün, önümüzdeki günlerde, 45 milyon 
kiloya çıkacağı sanılmaktadır. Tütüncüler bu 
durumdan şikâyetçi olmuşlardır. Piyasanın 
27 Ocakta açılacağının bildirilmedi üzerine faa
liyetlerini daha da artıran araçlar, bilhassa 
Akhisar yöresinde tütün alımı yapmaktadırlar, 
öte yandan bu y i rekoltenin geçen yıla naza
ran düşük olduğunu bildiren eksperler, kalite
nin yüksek olduğunu acıklamıslardrc) 

Bu durumu Denizli'nin tütün yetiştiren Acı
payam, Tavas, Çal, Güney gibi ilçelerinden al
dığım mektup ve teller de teyidetmektedir, 
Bunun sebebi elbette tütün ekici köylü bunu is-
tiyerek vermemektedir. Teşkilâtlanmamış kre
di piyasası ile adlandırılan faizciler ve tefeci
ler köylünün zaten çok cüzi olan kazancını bu 
sıkışık durumundan faydalanmak suretiyle elin
den almaktalar. Ege tütün ekicisi tütünden 
alacağı paranın büyük bir kısmını şimdiden bu 
ffiM fırsatçılara kaptırmaktadır. Tütün eki
cisi, wiy as asırım açılmalına kısa bir zaman kal
dığı halde, m al mm değerini bilmemektedir ve 
kaça satabileceğini de. Hatta satın satamıya-
ca<h konusunda da endişelidir, T ^ ü n ekicim. 
tıHiinÜTiün ka!i+e ve randımanım gMilik içinde 
varulan t-e-Mt dolayısıyla bi3memak*odir, Tek^l 
idaresince gizlilik içinde ya/n? lan bu tesHt, ma
alesef tüccar tarafından bilindiği 'halde hakiki 

mal sahibi, alın teri karşılığı tütününü yetişti
ren ekici tarafından, çiftçi tarafından bilinme-
msktedir. Tütün ekicisi aleyhine işliyen bu dü
zenin süratle düzeltilmesi zaruridir. Çünkü 
tütün ekicisi yılda ortalama, Türkiye ortala
ma ji olarak 500 lira bile kredi alamadığı halde, 
tütün tüccarları yılda altı yedi milyon lira kre
diyi kolaylıkla alabilmektedir. Tütün ekicisi
nin arkasında Allah'tan başka kimse bulunma
dığı halde, tütün tüccarının arkasında Devlet 
vs bankalar büyük bir destek olmaktadırlar. 

[ Türkiye'de 454 bin tütün ekici aile vardır. Bu 
üç jiıilycn nüfusa tekabül eden çiftçinin korun-
maaı, elinden tutulması, kaldırdığı mahsulün 
değeri fiyata, alınması ve satışında kolaylık gös-
teıllmeri, kredi açılması zaruridir. Büyük 
•emek ve masraf istiyen tütüncülük desteklen
mem VD himaye görmezse ıstırabı dindirilemez, 
Tütün ziraatı ile uğraşanların korunabilmesi 
için randıman tesbitlerinin gizlilikten kurtanl-
'-ıa*">. zaruridir. Tekelin her yıl tesbit ettiği baş 
fiyat sembolik olarak kalmaktadır. Bu baş fi
yat bir nevi tüccara bu fiyatın üstünde tütün 
alamazım gibi bir ilham vermekte ve bu yüz
den tüccar ve Tekel idaresi bu baş fiyatın al
amda. ne konarp^ilirse, ne indirebilirse kâr say-
-^.rktnıdır. Tekel İdaresince tesbit edilen her 
r-mdım^nm, taban fiyatı tesbit edilmeli ve bu-
nun a^m^a tütün satışı yasaklanmalı ve ekici-
v3, Tekel idaresi, asgari bu fiyattan alacağını 
+o~n"n etmelidir. Tütün ekicileri faizcilerden, 
Jefecilerden kurtarılmalı, kooperatifler yolu 
'\*. kuwetlendirilmelidıir. Tütün ziraatinde her 
^ 1 masraflar artmaktadır. Tütün için tesbit 
edilen fiyatlar, masrafların artmasına rağmen 
verinde saymakta, ya da aşağı düşmektedir. 
' ler yıl sigara fiyatlarına yapılan zamlar, tütün 
yetiştirmek için alman ilâç, gübre, kullanılan 
->.şi her türlü masraflar çulundan kınnabına 
varıncaya kadar büyük bir artış gösterdiği 
bal:'e, maalesef tütün fiyatları buna muvazi 
^hrak ar^rılmam akladır. Bu sene eğer tütün 

I 1 0 - 1 7 liradan a~pğı satılırsa, tütüncünün hali, 
•"/irabı clinm'iyscektir ve tütüncü yine faizciye, 
tnfec'vo mufttacolmak zorunda kalacaktır. Hü-
kümetin piyasa hazırlığının devam ettiği şu 
günlerde tûtûn ekicisini sevindirecek, ona 
Tİr;?, verecek bir beyanda bulunması zaruridir. 

j Zira, Hükümet böyle bir beyanda bulunmazsa, 
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tütün ekicisi, daha piyasa açılmadan, elindeki 
tütünü yok pahasına satmış olacaktır. 

Sayın Tekel Bakanı ilk vazifeye başladığı 
zaman, tütüncünün derdini bildiğinden bahset
tiler. Bu bize büyük ümit ve güven verdi, Ger
çekte Sayın Bakan, bir tütüncü bölgenin ço
cuğu olarak tütüncünün ıstırabını, çektikle
rini, tütünün ne kadar güç şartlar altında ye
tiştirildiğini ve tütünün piyasasının bir kumar
dan farksız olduğunu pekâlâ bilirler. Sayın 
Bakandan bu ıstırabı bilen bir yetkili olarak 
rica ediyoruz. Bu önden kapatma dalaverası-
nı duduracak ve tütüncüyü memnun edecek, tü
tün piyasasının biran evvel açılmasını sağlaya
cak, tütüncünün derdine çare bulacak bir be
yanda bulunmasını kendilerinden rica ediyo
rum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
TEKEL BAKANI NAHİT MENTEŞE (Ay

dın Milletvekili) — Gündem dışı söz istiyorum, 

BAŞKAN — Gündem dışı buyurun Sayın 
Bakan. 

TEKEL BAKANI NAHİT MENTEŞE (Ay
dın Milletvekilli) — Sıyın Başkan, sayın sena
törler; Denizli Senatörü. Sayın Hüseyin Atma
ca, gündem dışı söz alarak tütün piyasası ve tü
tün fiyatları hakkında beyanda bulundular ve 
lzz\ 'hususların da açıklanmasını istediler. 

Sayın arkadaşlarım, bu sene tütün istihsali 
gecen seneye nisbeten düşük olarak tesbit ve 
tahmin edilmiş bulunmaktadır. Geçen sene 
139 milyon kilo olan tütün istihsali, bu sene 
161 milyon kiloya düşmüş bulunmaktadır. Bu 
rakam, geçen seneye nisbeten düşük olmakla 
beraber; gerek iç tüketim ve gerekse ihracat 
kapa-itsmisin üstünde seyretmektedir. Buna 
ra-Tmen. Tekel idaresi destekleme konusunda 
gerekli hazırlığını yapmıştır. Gerek finansman 
ve gerekse depolama hazırlıklarında bulun-
ır.-j.v.'t"'̂ . Ve piyasa irha evvel de beyan etti
ğimiz gibi, 27 Ocak 1080 rünü açılacaktır. Te
kel idaresi, arü-rai^.iîrızrn rikâyet ettiği kod
lar?. dile getirmek s"rstiy!ç> vani, aracı tüc^r-
daı müstahsilin korunmasını temin sımnmda 
garckli ikazını yapmaktadır, Bissat seyahat 
etaırk suretiyle, piyasaya tekaddünı eden gün
celde, Ege bölgesini dolanmak suretiyle, tüccar 
diye tesmiye edilen, aslında tüccar olmıyan bir
takım aracılar -ki bunlardan bizim şikâyet et-
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tiğimia gibi ekici de şikâyet etmektedir, ha
kiki tüccar da şikâyet etmektedir- birtakım 
muamelelere tevessül etmektedirler. Ama idare 
olarak gerekli ikası yapmaktayız. Mevzuat ba-

: kımından başka türlü hareket etmemize imkân 
' yoktur. Ama yeni çıkacak Tütün ve tütün te-
! keli kanunu, bu gibi aracıların aldatıcı hare-
! ketlerine mâni olacaktır. Halen Türkiye Bü-
j yük Millet Meclisinin, Millet Meclisi kısmında 
| görüşülmekte olan Tütün ve Tütün tekeli ka-
j nırıu çıkında, esasen yeni bir müzayede süstemi-
| ııi getirecek ve bu suretle bu şikâyetler önle-
j necektir. 

j Tütün fiyatları hakkında arkadaşım birta-
ı kını rakamlar verdiler. Tütün fiyatını tesbit 
i ederken elbette istihsalimizi, ihrae imkânları-

n ısı ve aynı zamanda ihraç fiyatlarını da na-
I s n itibara almak mecburiyetindeyiz. Ekici-
; nin maliyetli elbette Tekel idaresi tarafımdan 
j *e:Mt edilmiş bulunmaktadır. Şunu arz etmek 

isterim ki sayın arkadaşlarım, ekicinin bütün 
isteği baş fiyatın yüksek olmasından ziyade 
- ki bunu her zaman arkadaşlarımla beraber mü
şahede etmişizdir - baş fiyatlar çok zaman sem-
bslik kalmaktadır. Ortalama fiyatların yüksek 

I olması ekicinin yüzünü güldürecektir. O ba-
I kıırdım Sayın Atmaca arkadaşımızın, baş fiyat 

yerine ortalama fiyatların yüksek olması te-
Tneaniein® iıtirak ederim. Ama, bas fiyat tes-
Tv.t edilirken, gerek ihraç imkânlarımız, gerek-

! 3̂ dii^ya ihracat fiyatları nazarı itibara abn-
™.ak mecburiyetindedir. Bu bakımdan hayal 

almteri değerlendirilecektir. Ortalama fiyat-
i"v. mü^r ih olsun arkadaşım, geçen seneden 
daha üstün olacaktır. 

i Randımanın gizli olmaması ve daha evvel 
açıklanmasından bahsettiler, arkadaşım. Ya-
•~'i, randıman bugünden açıklansın, müstahsil 

I * ,1T,., -3„-uin ^ . , ? r ^ r ı -hii-̂ T, v e on? göre tütününü 
- '~~~n Ti~\ 'T3T>i->i7iıı arzuladığı bir keyfiyet-

"n r 1 : e kî i* v~"kılından zararları vardT. 
~ ' \ v ;r T:kel İdareci olarak, randıman tes-
' • , - ! - ; " -,-b^ evvel^?n açıklarsak, o takdirde 

I • • "T-" """V CVT1 -'Pxı d? m anları öğrenmiş ola-
.̂1-H!" ~? en? p/'r.? fiyatlarında kerdüsinde daıha 

ı ,.•••. ^ ^-c r , . v . ,„ n tesbit edilmişse, o tpkdir-
i "o lûr^ım^nmı düşürecek ve o şekilde takdim 
) "''j"ek4r ekiciye. Bu bakımdan biz, ranıdıma-

726 — 
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nın peşinen açıklanmasını, mevcut mevzuat 
muvacehesinde, eldcinin aleyhine olarak te
lâkki etmekteyiz. Yoksa, ekicinin menfaatine 
telâHdki etliğimiz takdirde randımanın açıklan
masında hiçbir .mahzur mütalâa etmeyiz. An
cak, yaptığımız iş zaten destekleme mubayaa-
sıdır, ekiciyi korumak için destekleme muba
yaası yapılmaktadır. Hattâ ortaya koyduğu
muz rakamdan, almak istediğiniz rakamdan da
ha üstüne de çıkmak ekicinin menfaatine ise el
bette bunu da yapacağız. Sonuna kadar ekici
nin yanandayız. Fiyat politikası bakımından 
d?;, başlangıçta nasılsa fiyatlarımız sonuna ka
dar devam ettirmek suretiyle de fiyat istikra
rını da koruyacağız. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine: Bonn 
Büyükelçiliğimizin Almanya'da çalışan Türk 
işçileriyle ilgili Alman vergi kanunları hak
kında neşrettiği kitap ve kitap metninin Türk 
işçisine duyurulmak üzere, radyoda yayınlanma
sının teminine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, Almanya'da 
çalıdan işçilerimiz için alman ücret vergisi 
hakkında gündem dışı konuşmak istiyorlar. 
Sayın öztürkçine buyurunuz. 

Rİ7AT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Bonn Büyük
elçiliğimiz Maliye - Ticaret ve iktisadi İşbir
liği Heyeti Başkanlığı, Almanya'da çah?an 
Türk işçileri ile ilgili olarak Alman kanunla
rına ait, Alman vergi kanunlarına ait bir ki
tap neşretmiştir. Bu kitap, gönül isterdi ki, 

ilgili mercilerce bütün Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine dağıtılsın. Ve bu kitabın 
mealinin Radyoda, bilhassa Alman neşriyatı 
ile bol bol işçilerimize duyurulma imkânlarını 
bulma çareleri aranmış olsaydı, her halde ara-
sıra ziyarete gelen Türk işçileri bu vergi zi
yamdan yana yakıla bahsetmezlerdi. Meselâ 
Türk işçisinin Almanya'dan Türkiye'ye hısım 
ve akrabasına posta veya banka havalele
riyle para gönderdiği zaman, bu gönderdiği 
paraların oranın vergi matrahından düşmesi 
icabediyor. Ama Türk işçisi bunu bilmediği 
için bunu matrahı ilâve etmektedir. Çocukla
rının meslekî eğitimleri, hattâ hizmetçi üc
retleri, çocuk parası, fazla mesai ücretleri, 
meslekte gelişmeye yarıyan akşam kursları 
masrafları, vasıtalarının aşınma paylan, iş el
biseleri, iş vasıtaları, iş odası, muayene mas
rafları, tahsil masrafları, meslekî teşeküllere 
verilen aidatlar, yiyecek için masraflar, yani 
evinden günde 12 kilometre mesafedeki bir iş
yerinde bulunan işçinin bütün günlük yiye
cek masraflarının vergiden düşmesi icabeder. 
Çifte ev bakımı halinde o evin iaşe işini, ba
rınma işini, haftada bir defa diğer bir eve git
tiği zaman onun masraflarını, hattâ üvey 
çocuğu mevcudiss onun her türlü masrafları 
vergiden muaf olmasına rağmen maalesef Türk 
işçİ3İ bunları lâyikiyle bilmemektedir. Hükü
metten ricamız, bu değerli kitabın Türk işçi
lerine zamanında duyurulması için, Türk rad
yoları vasıtasiyle ve günlük pasajlar halinde 
nesrini sağlamasıdır ve bunda büyük fayda
lar olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEHEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu
nun, 1969 Bütçesinin Genel Kurulda görüşül
mesi usulü ile ilgili 2 numaralı kararı. 

BAŞKAN — Kararı okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 
Karar No. 2 
Karar tarihi : 15 Ocak 1969 
Toplantı : 2 
1. Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne 

tevfikan 10 gün içinde karara bağlanması gere
ken 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulunda, ilişik program
da tesbit edilen gün ve saatlerde görüşülmesi, 

2. Başbakanlık hariç, Bakanlık bütçeleri 
Anayasanın 94 ve İçtüzüğün 88 nci maddesi gere
ğince; üyelerin, bakanlık ve daire bütçeleriyle 
katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
açıklaması, bölümler ve değişiklik önergeleri 
üzerinde ayrıca, görüşme yapılmaksızın okunup 
oya vaz'edilmesi, 

3. Görüşmeler tahmin edilen saatlerden ev
vel biterse bir sonraki bütçenin görüşülmesine 
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başlanması ve günlük program bitinceye kadar 
gece de görüşmelere devam edilmesi, 

4. Bütçeler üzerinde şahısları adına konu
şacak sayın üyelerin, o bakanlık bütçesinin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşül
mesine ait programda tesbit edilen günden bir 
gün önceden başlamak üzere, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun çalışma saatleri içinde 
bizzat Başkanlık Divanında görevli nöbetçi kâ
tip üyelere yazılı müracaatla söz sırası alması, 

5. Aktarmalar ile müddet yönünden müza
keresi lüzumlu kanun tasarı ve tekliflerine dair 
gündeme alma, öncelik ve ivedilik takrirlerinin, 
1969 bütçe kanun tasarısının müzakeresi sıra
sında verilebilmesi ve Genel Kurulca haklarında 
gündeme alınması kararlaştırılan kanun tasarı 
ve tekliflerinin bir arada müzakeresinin yapıl
ması, 

6. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde 
grup sözcülerinin konuşmalarının tahdide tâbi 
tutulmaması, 

7. Bakanlıklar ve katma bütçe genel mü
dürlükleri bütçelerinin görüşmesi sırasında grup 
sözcülerinin konuşmalarının 30 ve diğer sözcü
lerin kişisel konuşmalarının 15 dakika ile tah-
didedilmesi, 

Krarlaştırıldı. 
Mehmet Ünaldı Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Başkanvekili (Bulunamadı) 
Lûtfi Tokoğlu Ömer Ucuzal 
Başkanvekili Kâtip 

(Bulunamadı) 
Sadık Artukmaç Hüseyin Atmaca 

Kâtip Kâtip 
(Bulunamadı) Söz hakkım mahfuz 

Abdülkerim Saraçoğlu Âdil Ünlü 
Kâtip Kâtip 

(Bulunamadı) 
Zerin Tüzün Akif Tekin 

Kâtip İdare Âmiri 
(Bulunamadı) 

Yusuf Ziya Ayrım Muzaffer Yurdakuler 
îdare Âmiri İdare Âmiri 

Şeref Kayalar Hıfzı Oğuz Bekata 
A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grup 

Başkanvekili 
Söz hakkım mahfuzdur 

Fahri Özdilek Vahap Güvenç 
M. B. Grupu Başkanı Kontenjan Grupu adına 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sunuş 

hususunda. 
BAŞKAN — Sunuş hususunda. Sunuşlar 7 

maddede toplanmaktadır, bunların bir kısmını 
bilginize, bir kısmını da tasviplerinize sunaca
ğım. Bu bakımdan eğer isterseniz itirazınız ola
cak hususlar üzerinde, isterseniz tümü üzerinde 
söz vereyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İtira
zım olacak hususüar üzerinde konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — İtirazınız olacak hususlar üze
rinde. 

Şimdi bu 7 maddeyi teker teker okuyacağım, 
bilgilerinize olanları bilgilerinize, oylanması ge
rekenleri oylarınıza arz edeceğim. 

Birincisi, «Anayasanın 94 ncü maddesi hük
müne tevfikan 10 gün içerisinde karara bağlan
ması gereken 1969 yılı Bütçe kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, ilişik 
programda tesbit edilen gün ve saatlerde görü
şülmesi* dir. Ve 23 Oeak 1269 günü saat 10,00 
da bajlarnası gerekli bulunmaktadır. Bu husus
ta s':z vs itira""?.. Yol:. Cidarınıza arz ediyo
rum : Kabul rdenlrr,., Kabul etmiyenler... Ka

lk! 
bûteel 

au "Tiî ı l r ^ - ı 7-:!- V,n-.v, akanlık 
ı rvnn 04 ve iQtünüfyLm 83 nei 
er. üyelerin bakanlık ve daire 
rıa bir'Çciev hakkındaki düşün-
•^-nm tümü iksrin&eki görüş

meler cırarmda ayd-darıa":!, b'illimier ve deği
rildik bbıeyrcirri inerinde arrrca gorilime yapıl
maksızın okunup oya vas'edilmeli* dir. 

vb , 

•ji b ada aynen 
almaya ih-

g'.)ruT: ur .--e^no 
bitinceye kar!.-

: rObirû^rreler tahmin edilen 
•)itorne; bir sonraki bütçenin 
;!a'amar.u vo günlük program 
rseo de görüşmelere devam 

edıime?! ! n - 2 i 

Bu Irû-rvnta s vs ye itiraz?,. Yok, Oylarınıza 
arz ediyorum : Irabul edenler,,, Kabul etmiyen
ler. Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü madde; «Bütçeler üzerinde şahıs
ları adına konuşacak sayın üyelerin o bakanlık 
bütçesinin Cumhuriyet Senatosu Genci Kuru
lunda görüşülmesine ait programda tesbit edi
len günden bir gün önce, başlamak üzere, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun çalışma sa
atleri içinde, bizzat Başkanlık Divanında gö
revli nöbetçi kâtip üyelere yazılı müracaatla 
söz sırası alması» hususu üzerinde söz ve itiraz?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«5. Aktarmalar ile müddet yönünden mü
zakeresi lüzumlu kanun tasarısı ve tekliflerine 
dair gündeme alma, öncelik ve ivedilik takrir
lerinin 1969 bütçe kanun tasarısının müzake
resi sırasında verilebilmesi ve Genel Kurulca 
haklarında gündeme alınması kararlaştırılan 
kanun tasarı ve tekliflerinin bir arada müzake
resinin yapılması» hususu üzerinden bir itiraz 
ve söz?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Madde 6. — Bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmelerde grup sözcülerinin konuşmalarının 
tahdide tabi tutulmaması» hususu üzerinde söz 
ve itiraz?.. Yok. Oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Madde 7. — Bakanlıklar ve katma bütçeli 
genel müdürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi 
sırasında grup sözcülerinin konuşmalarının 30 
ve kişisel konuşmaların 15 dakika ile tesbit 
edilmesi hususu üzerinde. Buyurun Sayın Gün-
doğan. 

SADÎ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bir sualim var Sayın Başkanım. Acaba bütçe
nin tümü üzerinde şahısların konuşmaları kaç 
dakika olarak tesbit edilmiştir? Bu husus belir
tilmiyor. 

BAŞKAN — Bu hususta alınmış bir karar 
olmadığına göre, sarih olarak üyelerin, bir ka
rarla almmıyan hakları saklı demektir. Bura
da tümü üzerinde üyelerin konuşmaları tah-
didediimediğine göre, İçtüzüğün 61 nci madde
sindeki kayda, yani müddete bağlı değildir. Bu
yurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Danışma Kuru
lumuz bizim için çalışmışlar ve bütçe müzakere
lerinin usullerini tesbit etmişler ve söz almaya 

j sıra gelinceye kadar geçen maddeler hususun
da, hakikaten Anayasa emrine uygun olarak 
bütço müzakerelerinin cereyanını sağlayıcı tek
lifle .i hasırlamışlar. Teşekkür ederim. 

Ancak, bir husus var- ki bunu belirtmek için 
huzurunuzdayım. Çünkü, bu Danışma Kurulu
nun çizdiği düzen içinde 7 nci maddeyi teşkil 

I eden husus, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesinde
ki esası ihlâl eder mahiyettedir. Filhakika, duy
duğunuz gibi, Danışma Kurulunumuzun tesbit 
ettiği düzen içinde 7 nci madde, bakanlıklar 
bütçeleri ürerinde gruplar adına konuşan üye
lerin sözlerinin yarımşar saatle sınırlanmasını 
karar altına almak istiyen bir görüştür. Bildi
ğiniz gibi, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesinin 
son fıkrası Hükümet, komisyon ve gruplar adı
na yapılan konuşmalarda bu hükümler uygulan
maz der. 61 nci maddenin diğer fıkraları ise, 
yazılı konuşmaların 20 dakika, yazılı olmıyan 
konuşmaların ela Başkanlığın teklifi üzerine, gö
rüşme konusunun önemine göre, Genel Kurulca 
kararlaştırılma hükmüne bağlanmış bulunmak
tadır. Şimdi, gruplar adına konuşma yapan üye
lerin konuşmalarının zamanla tahdidedilemiye-
ceği hükmünü değiştiren bir teklife C. H. P. 
G-rupu olarak, Senato üyesi olarak razi olmadı
ğımızı arz etmek istiyorum. Bu itibarla keyfi
yetin bizim rızamız dışında böylesine bir tesbit 
ile yürütülmesi istenirse ve oyla halledilmek is
tenirse, ki hukuka ve Tüzüğe uygun olmıyacağı 
kanısındayız. Ancak, zaruretler bütçenin 10 gün 
içinde müzakeresini zorunlu kıldığı hallerde bu 
hakkımızdan ve Tüzüğün bu maddesinde ki esa
sı ihmal etmeksizin, rızamızla belki bâzı feda
kârlıklara yanaşmak, razi olmak mümkün ola
bilir. Ama, asla hakkın özünden vazgeçemedi
ğimizi arz etmek isterim. 

Bundan başka, gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların tahdidine rıza göstermediğimiz gibi, 
şayet Yüksek Heyetiniz gruplar adına yapılacak 
konuşmaların zamanla tahdidine karar verirse, 
o tkdirde Hükümet erkânının da gruplar gibi 
tahdide tabi tutulması zaruri olur. Grupları 
tahdide tâbi tutacaksınız. Hükümet erkânı iste
diği kadar konuşacak. Böylesine bir adaletsiz 
düzene oy vermiyeceğinizi sanırım. 

Bunu böyle arz ettikten sonra, lütfen Yük
sek Heyetinizin bu 7 nci madde hakkında 61 nci 

I madde hükmünü ihlâl etmiyen bir tutum ve 
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davranışa girmesini, bir tahdide tâbi tutulma-
masını rica edeceğim, gruplar adına konuşan
ların. Şayet ileride zaruret hâsıl olursa, grup
ların anlaşarak yapacakları tahdide, Hükümetin 
de tâbi olması hususunu teklif ediyorum. Bu 
suretle bir düzenin kurulmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —-

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Danışma Kuru
lumuzun kararının lehinde konuşmak üzere söz 
aldım. 

Şimdi muhterem Gündoğan arkadaşımızın 
dediği doğrudur. Tüzüğümüzün 61 nci mad
desi hangi ahvalde kimlerin sözlerinin kısıtlana
bileceğini göstermektedir. Ancak, diğer taraf
tan da bir Anayasa hükmü ile karsı karşıyayız, 
Yani, Cumhuriyet Senatosu, Anayar.a-.îTn 94 ncû 
maddesine göre, on gün içinde bütçeyi bitir
mekle mükelleftir. Şimdi, Anayasa on gün için
de bitirilecektir, diyor. Burada konuşmalar1 

tahdit aslolarak Anayasanın kendisidir. Eğer 
bunu Tüzüğün 61 nci maddesine sadakatla ser
best bırakırsak, Anayasanın on günde bitirilir 
hükmünü yerine getirememek gibi bir hal doğar. 
Bu itibarla, yıllardan beri bütçe konuşma-,! 
mevzuubahsolduğu zaman gruplar için tabiî 
itirazlar yapılmakta, fakat frenci Kurulumuz, 
Anayaşa^m bu hükmünü on gün içinde bitirme 
v^ci^esini yerine getirmek irin, prunları da tah-
didetmektedir. f^ördükki arka^a^lar, hakika
ten. yarım, saat ininde rçek cok fikirler ferahlıkla 
ifade edilmektedir. Eğer kalan bir kısım varsa, 
yeniden söz almak suretiyle yine ikmali imkâ
nını bulacaksınız, Danışma Kurulumuzun ka
rar1. isabetlidir. 

Bir de, Hüküme'du sözü de tahdit olunsun 
diye Mr teklif oldu. Bu samana kadar Cumhu
riyet Senatosunda kendi üyesi olmıyan Hükü
metin sözünü k a t l a m a £İbi bir yola pidib".ıcdi. 

ikincisi, çeşitli orunlar ve ?-s,h.?ı adına konu
dan arkadaşlara cevap verecektir. Bu T•• a k a m 
dan da bugüne kadar yapılmayan bir tabi idir 
bu vf»qilo ile yaDilmasmda isabet olr^adis*1. ka-
naa+inderyim. Danışma Kurulumuzun kararı isa
betlidir. Diğer maddelerinin kabul olunduğu gi
bi, bu maddenin de kabul olunmasını faydalı 
bulmalktayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Koçaş, j 
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LÜTFî TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan Danışma Kurulunun sözcüsü olarak en son 
sözü bana vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Olur. Danışma Kurulu veyahut 
B a-kanlık Divanı. 

Şimdi İçtüzüğün 8 nci maddesinde Danışma 
Kurulunun ayrı bir sözcüsü, seçimler dolayıısiy-
İ3 Başkanlık Divanı seçimleri dolayısiyle müm
kündür. Ama, burada şüphesiz, ki bir komis
yon vc-yahut Başkanlık Divanı durumunda oldu
ğu için Başkanlık Divanı veya Danışma Kurulu 
adına sözcü olarak size söz vereceğim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Hakkı hıyar 
zattıâlinize aittir. 

BAŞKAN — Size söz vereceğimi söyledim 
efendim. Buyurun Saym Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 
7 seneyi geçen bir tecrübeye dayanarak arz edi
yorum. Bütçenin ilk günlerimde arkadaşlarımın, 
kayıtsız olarak, uzun konuşmaları sonunda, büt
çenin yarısından sonra konuşmaların çok kısa 
sürelerle tahdidediidiği bir vakıadır. Bu bakım
dan, Danışma Kurulunun bu işi tanzim eden bir 
karar almaşım, karar Yüce Heyetin arzusuna 
ve kararına bağlı olmak üzere, faydalı görmek
teyim. Yalnız biraz evvel Sayın Başkana bir su
al s.ordum. Bütçenin tümü üzerinde şahıslar ne 
kadar konuşacaktır, dedim. Bu bağlı değildir, 
bir karar alınmadığına göre, içtüzük tatbik edi-
"ecdktir, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin tümü üze
rinde bir konulma elbette bugünden başkyan 
bir çalışmayı icabettirir. Hattâ daha evvelden 
•ba^lıyan bir çalışmayı icabettirir. Ben şahsan 
iki saatb'k bir konulma hazırlıyacağım, Şahsım 
adına tümü üzerinde konuşmak üzere. Tam sıra 
geldiği zaman on dakikaya, yirmi dakikaya, 
yarım saate indirilecek. Ben konuşmamın nere
sini sizlere takdim edeyim? Bunu şahsım olarak 
almıyorum. Bütün arka da şiar aynı duruma dü
şeceklerdir. Binaenaleyh, bütçenin tümü, elbet
te bir bakanlık bütçesi gibi daha çok kısa süre
lerde t ahdide dilemez ama, bu sürenin bugünden 
diğerleri gibi, yani bütçenin tümü üzerinde ko
nuşacak grup sözcüleri gibi, bakanlık bütçelerin
de konuşacak grup sözcüleri gibi veya şahısları 
adına konuşacak senatörlerin süreleri gibi bir 
sûve ile tahdidedilmesinde, belli edilmesinde bü-
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yük fayda vardır. Aksi takdirde haftalarca sü
recek hazîrlıklarımız, son anda alman bir karar
la işe yaratmaz hale gelecektir. Bu hususun dik
kat nazarına alınmasını saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre Toikoğkı buyurun. 

BAŞKANLIK DİVANI VE DANIŞMA KU
RULU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) 
— Sayın Balkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; Danışma Kurulunun 1969 bütçe tasarı
sı müzakereleri esnasında idarede ittihadı temin 
etmek ve birinci gününden 10 ncu gününe ka
dar devam eden müzakerelerde, hakların isti
malinde muadeleti temin etmek hususunda al
mış olduğu kararlar muhterem Başkanın Yüce 
Heyete okumaları tarikiyle ıttılaınıza arz edil
miş bulunmaktadır. 

7 nci maddenin oya vâz'mdan evvel Sayın 
C. H. P. Grup Bapka-nıvekili Gündoğan arkada
şımızın itirazını, müsaade ederseniz, e?rca!bı mu-
cibesiyle cerh etmek istiyorum. 

Sayın Turna arkadaşımın ifade ettiği veçhi
le, biz bütçe müzakerelerini 10 günde bitirmeli: 
mecburiyetindeyiz. 10 günde bitirmek mecbu
riyetinde olduğumuz bütçe müzakereleri için ko
nuşma sürelerini de, geçmiş 9 senenin tecrübe
sinden istifade etmek suretiyle, ele almak ve 
bunun kaidesini vaz 'etmek mecburiycı ündeyiz 
Biz 9 senelik tecrübelerimizin neticesinde öğ
rendik M, 10 günlük müzakerelerimizin vasati 
konuşma müddeti 120 saatle 135 saat arasında 
değişmektedir. Bunu güne taksim ettiğimizde, 
günde 13,5 saat çalışmamız zarureti vardır. Şim
di 135 saat, 10 günde müzakerelerini yapmış 
olduğumuz bütçe müzakerelerinin tarihine in
tikal ettiğimiz zaman görürüz ki, 1 nci ve 2 nci 
günlerde bütçe müzakereleri üzerinde geniş ko
nuşma imkânı bahşedilmiş ve fakat ondan son
ra kısıtlamalar başlamış ve sayın üye arkadaş
larımız ancak 10 dakika konuşabilmek hakkına 
sahibolmuştur. işte bu ahval ve şerait içinde 
dahi konuşmaların yekûnu 135 saate baliğ ol
muştur. Danışma Kurulunda düşündük ki, ada
letin tevzii ve taksiminde muadelet kaideleri 
muhafaza edilmiş olsun. 1 nci ve 2 nci gün büt
çe müzakerelerinde görüşen arkadaşlarımız 1 
saat görüşüp, ondan sonraki müzakerelerdeki 
arkadaşlarımız 10 dakika gibi kısır bir zaman 

içinde takyidedilmesin. Bu sebepten dolayıdır ki 
sayın üye arkadşlrımızm, bütçenin 1 nci günün
den sonuncu gününe kadar müddetleri 15 dakika 
ile tâyin ve takyidedilmiştiir. 

Güçlüğümüz, grup sözcülerinin müddetleri
nin tâyin edilip edilmemesi hususuna inhisar 
etmiştir. Burada hatıralarınızı canlandırmak is
tiyorum. Geçen sene 3 . 2 . 1968 tarih ve 26 nci 
Birleşim ve 3 ncü Oturumda grupların 25 da
kika ile tahdidedilmesi Yüce Senato tarafından 
müzakere edilerek kabul edilmiştir. Böylece Yü
ce Senatoda bir teamül meydana gelmiştir. 

2 nci olarak 6 . 2 . 1968 tarihinde ve 29 ncu 
Birleşimde bir takririn mevzubahsolmadığı bir 
zamanda Sayın Başkan arkadaşımızın 61 nci 
maddenin 2 nci fıkrasından istifade etmek su
retiyle, Sayın Hükümetin de müddetini 1 saatle 
takyidettiiği sabit bir hâdisedir. Şimdi burada iki 
mesele ile karşı karşıya geliyoruz. 

1. Mücbir sebepler kaidesi, 
2. Mecelledeki «Zaruretler mubah ahvali 

meşru kılar» kaidesi. 

Geçen sene şu karar, Mecellenin ve umumi 
hukuk kaidesinin mücbir sebep kaidesinden is
tifade etmek suretiyle alınmıştır. Ve fakat bu 
kararlar alınırken bir taraftan da Sayın C.H.P. 
müntesibi arkadaşlarımız, biraz evvel Sayın 
Gür doğan'm da ifade ettikleri gibi. 61 nci mad
denin son fıkrasının mutlak hüküm taşıdığını, 
binaenaleyh Yüce Heyetin dahi bunun üzerinde 
karar alamıyacağı hususundaki beyanlariyle 
karşılaştık. Ve fakat o zaman yine C.H.P. sini 
temsil eden Sayın Sırrı. Atalay'ın bu kürsüde 
centilmen anlaşması tarikiyle bu müddetlerin 
tâyin edilebileceği hususundaki fikrini, ileriye 
attığını biliyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki, biz, 
Danışma Kurulu olarak, toplandığımızda bü
tün grupların hissiyatına tercüman olabilecek ve 
aynı zamanda bM neticeye vâsıl edebilecek bir 
yolu tercih etmek imkânını aradık ve bu imkâ
nın da grupların bizzat yarım saat müddetle 
konuşma müddetinin takyidedilmeısine iştirak 
etmelerini arzu ettik. 

Bütün diğer grup başkan ve başkanvekili ar
kadaşlarımız bu kaideye ittiba ettiler. Şimdi 
öğreniyoruz ki, Sayın C.H.P. bu kaideye ittiba 
etmemektedir. Etmediği takdirde, centilmen 
anlaşması yapmak imkânından mahrum kalaca-
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ğız. O zaman hukukun «Mücbir sebep» esbabı 
mucibesine istinadetmek suretiyle, yine Yüce 
Senatoda bu kararı almak mecburiyetinde ka
lacağız. Bu sebepten dolayıdır ki, muhterem 
C.H.P. temsilcisi arkadaşıma rica ediyorum. Büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeler zamanla 
mukayyet değildir. Bütçenin sonundaki görüş
me zamanla mukayyet değildir. O halde diğer 
bütçeler üzerindeki konuşma ise yarım saatle 
takyidedildiği zaman da haklar ihlâl edilmiş 
sayılamaz. İşte Danışma Kurulu bu iki mutlak 
fikri tervicetmek, bu iki mutlak fikrin ortasını 
bulmak, hattı fâsılını bulmak ve bu tarikle 
Cumhuriyet Senatosu Heyeti Umumiyesini ay
nı fikirde birleştirmek kasdına makrun olmak 
üzere bu takyidi yapmıştır. Bu takyid hukukî
dir, hukuk prensiplerine uygundur, Muhterem 
Heyetin ittiba etmesini, bilhassa istirham edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Diva
nı ve Danışma Kurulu adına Sayın Tokoğlu'-
nun beyanatlarını dinlemiş bulunuyorsunuz. İç
tüzüğün 61 nci maddesinin son fıkrası komisyo
nun, Hükümetin ve grupların sınırlandırmaya 
tabi oimıyacağı kesin ifadesini taşımaktadır. 
Ancak daha önce de çeşitli vesilelerle ifade et
tiğim gibi, gruplar, komisyon veya Hükümetin 
kendi aralarında anlaşmak suretiyle feragat 
etmeleri ve kendilerini sınırlandırmaları müm
kündür. C. H. P. Grupundan istirhamım ola
caktır, münasip bir mutabakatın burada temi
ni mümkündür, bunu acaba ifade ederler mi? 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, 
biz Danışma Kurulunun bütçe müzakerelerini 
düzenliyen kararının 7 nci maddesine itirazı
mızı, hakikaten bu tüzüğün 61 nci maddesinin 
mutlak hükmüne uymayı sağlamak için yap
mış bulunuyoruz ve illâ bu maddedeki sarahat 
böylesine bir muhkem hüküm iken, bunun aley
hine karar almanın mümkün olmıyacağını be
lirtmek istiyoruz. Nasıl ki, biraz evvel Sayın 
Başkan Danışma Kurulu kararlarından bir ta
nesinin tüzüğümüzün 88 nci maddesinin tek
rarı olduğunu ifade ederek oylamaya koymadı 
ise, bu 61 nci madde hükmünü ihlâl eden Da-
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nışına Kurulu kararının 7 nci maddesinin de 
oylamaya tabi olmasının mümkün olmadığını 
ifade etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum ve bu haktan feragat etmek mümkün de
ğildir dernek istiyorum. Ancak, Sayın Tokoğ-
lu'nıın da belirttiği gibi, elbette biz de zaruret-
Isri ve saruret kanunlarını anlarız. Ve bakan
lıklar bütçesi üzerinde görüşmek vazifesiyle 
görevlendirdiğimiz veya görevlendirilen bütün 
arkadaşların, yarımşar saat içinde fikirlerini 
beyan etmeleri zorunluluğu ile karşıkarşıya ka
lırsak, elbette ki, bu hakkımızdan rızamızla o 
an için ve bu maksatla feragat edebiliriz. Bu
nu kabul ederiz. Ama bunu bir usul, bir teamül 
bir kaide haline getirmek gibi bir durum hâsıl 
olursa, buna sonuna kadar muteriz olduğumu
zu ifade etmek isteriz. 

Bir daha tekrar etmek isterim, muhterem 
arkadaşlarım, bakanların yarım saatte ifade 
edilen görüşlere cevap vermek üzere burada 
dört saat, beş saat, hattâ daha fazla saat ko
nuşmaları gibi bir durumla karşılaştığınız za
man yapabileceğiniz şey nedir? Bakanlara ver
diğiniz hak nereden neş'et ediyor? Bu 61 nci 
maddeden neşet ediyor. 61 nci madde bakanla
rın süresiz olarak konuşmasını öngördüğüne 
o;öi8, grup sözcülerinin de süresiz olarak konuş
maları besbelli ki, aşikâr, bedihi bir kaidedir. 
Onu demek istiyormuş; mademki zaruret kaide
sine istin adediyoruz ve biz de kabul ediyoruz 
yarımşar saat görüşmeyi. Ama bakanlar da in
saf buyursunlar, süresiz ve bu 61 nci madde
deki hakların istedikleri gibi namütenahi kul
lanmasınlar. Bunu bir karar almak değil, bir 
temenni halinde tesbit etmek mümkündür di
yoruz. Bizim söylediklerimizde anlaşılmaz bir 
cihet yoktur. Ama, illâ hakkımızın özünden fe
ragat etmediğimizi tekrar tekrar tescil etmek 
istiyorum, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan; Danışma 
Kurulunun 7 nci fıkrada belirtilen, yahut 7 nci 
maddede belirtilen iki husus var. Biri grupla
rın, diğeri sayın üyelerin. Şimdi grupları ko
nuşuyoruz. Grupların bakanlıklar ve katma 
bütçeli umum müdürlükler bütçeleri üzerinde
ki görüşmelerinin 30 ar dakika ile sınırlandı
rılması hususu, içtüzüğün 61 nci maddesinde
ki âmir hükmü saklı kalmak üzere, ancak müd
deti içerisinde bütçeyi bitirmek üzere münasip 
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bir mutabakata varılmak kayıt ve şartiyle ve 
61 noi maddedeki âmir hüküm bir gelenek ha
line gelmemek üzere, bir mutabakat neticesi 
olarak 30 dakika ile tahdidine rıza gösteriyor 
musunuz? 

FİKRET GÜMDOĞAN (istanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Gösteriyorsunuz. O halde 30 
ar dakika ile grupların mutabakatı üzerine... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Yal
nız bir defa için mi? 

BAŞKAN — Sayın östürkçine o ayrı bir 
maddedir. Grupların tekrar söz istemeleri ay
rı bir maddedir. Bu 61 noi maddedeki sadece 
konuşmaların 30 ar dakika ile tahditlidir. Ba
kanların ve komisyonun müddetle sınırlandırıl
ması söz konusu değildir. Ancak, burada te
menni edilen günü içerisinde sıkıştırılmadan 
bütçe müzakerelerinin devam etmesi için şüp
hesiz ki, serbest kalan komisyon ve bakanlık
larda bu münasip mutabakatın ışığı altında ko
nuşmalarını ayarlıyacaklardır. Bu münasip mu
tabakat ile 7 nci maddenin birinci kısmı olan 
bakanlıklar ve katma bütçeli umum müdür
lükler bütçelerinin gruplar adına konuşmala
rının 30 ar dakika ile sınırlandırılmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şahısları adına konuşmaların 15 er dakika 
ile sınırlandırılması üzerinde söz istiyen? Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada bir sayın üye, bütçe görüşmele
rinin tümü üzerindeki kısma ait sayın, senatör
lerin konuşma müddetlerinin, Danışma Kurulu 
kararında her hangi bir sınırlandırma olmadı
ğı için, 45 er dakika ile tahdidini istemekte
dir. önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçenin tümü üzerinde şahısları adına ko

nuşacak senatörlerin konuşmalarının 45 daki
ka ile tahdidi hususunu saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Bir alternatifi yok. Teklif edi
len 45 dakikadır. (Bu oya konulmaz sesleri) 
Oylamaya mecburum. Başka bir teklif olsa idi, 
onu da oylardım. 

16 . 1 . 1969 0 : 1 

1 EEFET RENDECİ (Samsun) — Söz isti
yorum. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EEFET RENDECİ (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlar, Danışma Kurulu kararı müzakere 
mevzuu ve oylama mevzuudur. Halbuki bütçe 
müzakerelerinin başlaması ile konuşmaların, 
üyelerin konuşma haklarının tahdidedilip edil
memesi mevzuu ise; bütçe müzakeresi başla
dıktan sonra karara bağdanacak bir mevzu
dur. Danışma Kurulu kararında buna dair bir 
mevzu olmadığına göre bu takririn oylanması
na yer olmadığı kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takririn oylanması mümkün
dür Sayın Rendeci. Nasıl Danışma Kurulu 
Lahdidetmişse, bir üye de, önceden bir nizam 
içerisinde görüşmelerin teminini, üyelerin şim
diden konuşmalarını hazırlamaları için, haklı 
olarak bir nizam görüşü getirmektedir. 

Sayın Artukmaç söz istediniz, buyurun 
efendim. Bir başka teklif gelirse onu da oyla
rım. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok 
I muhterem arkadaşlar; biraz evvel aldığımız 

karara göre grup sözcülerinin konuşmaları ya-
I rım saatle tahdit ve takyidedilmişti. Şahısları 

adına bütçelerin tümü üzerinde konuşan arka
daşlarımızın da yarım saatle zamanlarının 
tahdidedilmesini arz ve teklif ediyorum. Bir 
önerge sundum, iltifatınıza arz ederim, saygı
larımla. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben önergemi geri alıyorum, Sadık Artuk-
mao'm önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Sadık Artukmaç'ın önergesini 
I okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerinde şahısları adına gö

rüşen senatörlerin konuşmalarının 30 dakika 
ile tahdidini arz ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Bir diğer önerge vardır, onu 
da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe üzerindeki kişisel görüşlerini belirte

cek sayın üyelerin konuşma sürelerinin 30 da
kika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ederim: 

Muğla 
I ilyas Karaöz 
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BAŞKAN — Her iki sayın üye de tümü 
üzerindeki, bütçe müzakerelerinin tümü üzerin
deki görüşmelerin 30 ar dakika ile sayın üye
ler için tahdidedilmesini istemektedir. Oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz, gündemle ilişkin öner
gelere geçmeden önce bir geçici komisyon ku
rulması hakkında Maliye Bakanlığının bir tez
keresi vardır okutuyorum. 

2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ve kanu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısını görüşmek üzere, tasarının havale 
edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak sure
tiyle bir Geçici Komisyon kurulması hakkındaki 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Emekli aylıklarının artırılması ile ilgili ka
nun tasarısının önemine ve müstaceliyetine bi
naen 1 Mart 1969 gününe yetiştirilmesini temi-
nen havale edildiği Malî ve İktisadi İşler, Büt
çe ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
kişiden müteşekkil bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. Saygılar. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
Malî ve İktisadi işler Komisyonu ile Bütçe ve 
Plân Komisyonundan seçilecek beşer kişiden 
kurulu 10 kişilik Bir Geçici Komisyonda görü
şülmesini istiyen önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Ege Üniversitesi Kuruluş, Kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek ka
nun taslar ısının, diğer işlere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hakkında Bütçe ve plân 
Komisyonu Başkanlığı önergesi. 
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BAŞKAN — Gündemle ilişkin önergeler 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak 
işler kısmında bulunan Ege Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları hakkındaki 6953 ve 354 sayılı 
kanunlara ek kanun tasarısının önemine binaen 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, aleyhinde mi? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu üye) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
laşkan, sayın senatörler; özel yüksek okul
lar gibi önemli bir konu üzerindeki rapor gö
rüşülmeye başlanmış. Bir üyenin sözü de ya
rıda kalmıştır. Efkârı umumiye bu konu ile ge
niş ölçüde ilgilidir. Binaenaleyh, başka bir 
3*üne kalmasında hiçbir mahzur olmıyan birta
kım kanun tekliflerini veya tasarılarını öne ala
rak bu görüşmeyi yarıda kesmek doğru ol
madığı kanısındayım. Bu önergenin reddini is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok... Biraz 
-ünce okunan kanun tasarısının gündemde bulu
nan diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Aynı şekilde iki gündem değişikliği tek
lifleri vardır. Aynı akıbete uğrıyacakları aşi
kârdır. Bu sebeple, Sayın komisyon Başkanı 
bunları geri alın, çünkü kabul edilmiyeceği 
aşikârdır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bunları artık ayrıca bir işle
me tabi tutmayayım. 
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5. — CUMHURİYET SI 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) (1) 

BAŞKAN — Özel okullar üzerindeki gö
rüşmelere devam edeceğiz. 

Sayın Ertuğ konuşurken bugüne bırakıl
mıştı. SÖz sırasını yeniden okuyorum. Sayın 
Yıldız, Sayın Dener, Sayın Altan, Sayın Ha-
zerdağlı, Sayın Öztürk, Sayın Bekata, Sayın 
Hazer, Sayın Atmaca, Sayın Dikeçligil, Sayın 
İnkaya, Sayın Arıburun, Sayın Salihoğlu, Sa
yın ismen, Sayın Mirkelâmoğlu, Sayın Tüzün, 
Sayın Tevetoğlu, Sayın Öztürkçine, Sayın Ce
beci, Sayın Alpaslan, Sayın Ucuzal. 

Sayın Ertuğ, buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; maruzatım dün, mesai 
saatinin bitmesi dolayısiyle yarıda kalmıştı. 
Bugün maruzatıma kaldığım noktadan devam 
edeceğim. Ancak dünkü maruzatımın bir öze
tini müsaade buyurursanız kısaca tekrarlamak 
mecburiyetindeyim, mevzuun insicamını temin 
etmek için. 

Sayın senatörler, Özel Yüksek Okullar 
Araştırma Komisyonunun Yüce Huzurunuza 
takdim ettiği raporun ne malî, ne adlî, ne de 
idari teftiş raporu mahiyetinde olmadığım, 
bunun tetkik, araştırma, inceleme metotları ile 
müşahede ve beyanlara istinadeden birtakım 
verilerden teşekkül ettiğini arz etmiştim. 

Ayrıca memleket sathında büyük bir prob
lem halinde kendini gösteren ve çeşitli teza
hüratla birtakım siyasi spekülâsyonlara mev
zu teşkil eden bu özel okulları inceleme konu
sunun cok objektif bir şekilde, her türlü siya
si etkinin dışında ve hattâ siyasi inançların öte
sinde bir asgari müşterekler çizgisinin üstün
de, üzerinde mütalâa edilmesinde zaruretler 
oflduŞ-unu ve burada siyasi partilere fikirlerin 
maledilmesinin siyasi görüşlerin bu konuda 
mümkün olduğu kadar kullanılmamasının za-

(1) Özel yüksek okullar hakkında Araştırma 
Komisyonu raporu ve eki 9.1. 1969 tarihli 
18 nci, görüşmelerin devamı 15 . 1 . 1969 tarih
li 20 nçi Birleşim tutanağındadır, 

HATOSU ARAŞTIRMASI 

ruret olduğunu ifade etmiştim ve bilhassa özel 
okulculuğu bir menfaat grupları ve menfaat 
güden şahısların arkasında bir siyasi partiyi 
o menfaatleri destekleyici mahiyette göster
genin de bugün içinde yaşadığımız ortama mü
sait bir katkı olmadığını, zararlı bir davranış 
olduğunu belirtmiştim. 

1969 Türkiye'sinde öyle büyük suçlamalar
la siyasi tenkicl mânasını ifade etmenin müm
kün olmadığını da ilâve etmiştim. Filhakika, 
meselâ, özel okulların kontrolünü Millî Eği
tim Bakanlığı iyi yapmıyor demek, muhalefe
tin gayet tabiî bir hakkıdır ve tenkiddir. Ama 
özel okullar bir hırsızlık şebekesidir ve bu şe
bekede ortak olan Hükümettir ve bir siyasi 
partidir demek, bu mevzuun objektif bir şekilde 
mütalâa edilemiyeceğini vazetmek demektir. 
(C. H. P. sıralarından öyle bir şey söylenmedi, 
sesleri) Bu itibarla... Efendim, zabıtları tetkik 
edebilirsiniz.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ortak
tır diye bir şey söylenmedi.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Gö
rüşlerini ifade edecektir. Müdahale etmeyin 

I efendim. 
| EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söylenmiyen 
| sözler söylenmez ki.. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Beyefendi, 
burada müzakereleri belki takibetmemiş ola
bilirsiniz.. 

BAŞKAN — Efendim, kendi görüşlerini söy
lüyor, söyliyeceklerdir. Müsaade buyurun. (A. 
P. sıralarından sabırları yok, sesleri) Devam 
edin Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, bir 
kültür hırsızlığından bahsedildiğini hatırlıyor 
musunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, karşılıklı konuş
mayın efendim. Sayın üyeler size müdahale 
etmemelerini rica ettim. Siz de karşılıklı lütfen 
cevap vermeyin, efendim. Siz konuşmanıza de
vam edin. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. Kültür hırsızlığı diye 
Hr konu burada geçmiştir ve bunun zabiti] a-
rı tetkik buyurulursa bizim eğer, temenni ede-
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rim ki, ben aldanıyorum, çok memnun olu
rum bundan, büyük memnuniyet duyarım, eğer 
böyle bir şey cereyan etmedi ise. Ama zabıtlar 
tetkik buyurulduğu zaman bu hususta geze 
çarpacak birtakım sözler vardır, efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kültür baş
ka, Hükümet başka.. 

CELÂL EETUĞ (Devamla) — Ne ise efen
dim. Çok memnun oluyorum. Esasen kimin ta
rafından, hanki parti tarafından söylendiğin! 
de tasrih etmiş değilim. Onun için alınmanıza 
hiçbir sebep yok. Çünkü ben bu mevzun son 
derece büyük bir hassasiyetle, siyasi zümrele 
• "m dışında bir konu olarak kabul ediyorum. 
Svyasi düşüncelerin de dışında. Nitekim 1989 
Türkiye'sinde hürriyetlerin kısıtlandığında?1 

şikâyet edilmesine imkân olmadığına kaani 
•bulunduğumuzu kabul ediyorum ve bu kanaat
le diyorum ki, eğer bilinen bir gerçek var
sa, suiistimaller varsa, birtakım menfaat or
taklıkları varsa bunların yeri ile, adı ile her şe
yi ile ihbar edilip adlî makamları harekete ge
çirmek evvelâ parlömanter olarak bizlerin va
zifemizdir. Ve gayet rahatlıkla bu adlî ma
kamları harekete geçirmek de mümkündür. 
HicMr kısıtlamanın 1969 Türkiye'sinde meveu-
doilmadığmı tekrar ifade etmekte rahatlık du
yuyorum. Böyle bir hürriyet havası içerisin
de müühem ithamların, bu konu üzerinde gez
dirilerek, siyasi bir mesele haline getirilme
si; mevzuu lâyikı veçhile, hassasiyetle müta
lâa etmemize engel teşkil edeceği için, bu ma
ruzatta bulunmuştum. Çünkü bu ithamlara mes
net olarak gösterilen rapor, tekrar ediyorum, 
adlî mahiyette bir teftiş raporu değildir. Esa
sen biz ne adlî, ne malî ve ne de idari teftiş 
maksadiyle özel okullara gitmiş değildik, ko
misyon olarak. Eğer böyle bir şüphe hisseder
sek malî kontrol müesseselerini, adlî kontrol 
müesseselerini elbetteki komisyon olarak ika* 
etmemiz gerekir, bu bir. 

Binaenaleyh, komisyon çalınmasında müşn 
he-'loîeri, beyanları ve delilleri toplıyarak •?? 
tirilmiş, huzurlarınıza takdim edilmiştir, Y'>rr 

^.ov^ımn münakaşasına bir kapıdan <nTn.-', 
::s?ter-ıi*?tik, Özel okullar ve yükssk okullar k~ 
r.us-mım tek basma değil de., yüksek öğretir" 
problemi içerisinde bir parça olarak miita-
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lâa edilmesinin zaruretine işaret etmiştik. Filha
kika Anayasamızın 21 nci maddesi de diyor 
ki, öze! okullar, bilim ve sanat hürriyeti bö
lümünde ve 21 nci maddede «Herkes bilim ve 
sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 
yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hak
kına sahiptir Eğitim ve öğretim devletin göze
tim ve denetimi altında serbesttir. Özel okul
ların bağlı olduğu esaslar devlet okulları, ile 
erişilmek istenen seviyeye uygun olarak ka
nunla düzenlenir». Bu arada resmî yüksek öğ
renim müesseselerimizin nasıl başlayıp, nasıl 
geliştiğini; çok basit şartlardan, çok güç şart-
1 ardan 35 sene içerisinde Türkiye'nin sekiz üni
versiteye sahibolduğunu ve bugün üniversite
de okuyan öğrenci sayısının HO bini bulduğu
nu, sadece üniversitede okuyan öğrenci sa-
v- sının 110 bine vardığını ifade etmiş ve tale-
Mn büyük bir ölçüde arttığını arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu öğretim müesse
selerimizin nasıl geliştiğini, nasıl bugünkü sevi
yelerine ulaştığını ifade ederken, birtakım can
lı misaller de vermiştim. Meselâ İstanbul Üni
versitesinin Harbiye Nezaretinin kendisinde 
ve Bekirağa bölüğünde, Zeynep Hanım Kona
ğında, Gureba hastanesinin çok basit ve ipti
dai şartlan içerisinde, Cerrahpaşa Belediye 
hastanesinin imkânsızlıklar dolu koğuşların
da mükemmel bir üniversite kurulduğunu, şu 
şartla ki Batılı ilim adamlarının yardımları 
ile o sırada Hitler Almanya'sından çıkan öğre
tim üyelerinin yardımı ile kurulduğunu arz 
etmiştim. Ankara Üniversitesinin nasıl geliş
tiğini, 1946 da ilk üniversitenin kurulduğunu 
ve Ankara Tıb Fakültesinin Cebeci kışlasın
dan değişme Cebeci Hastanesinde nasıl bir fa
külte haline geldiğini de ifade etmiştim. Yine 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin Evkaf 
apartmanının katında açıldığını ve bu katlardan 
bugünkü hale geldiğini söylemiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu, bu yük
sek öğrenim konusu hakikaten bir kül ola
rak mütalâa edilmek mecburiyetindedir. Buna 
Mr misal olmak üzere İngiliz Parlâmentosu-
"'\"Ü, yüksek öğrenim mevzuunda yaptığı araş-
'•• •rinaları, ki dünyada ün kazanmıştır. Lord 
Eobins raporu diye yedi ciltlik bir volüm teş
kil etmektedir ve dört senede yazılıp hazırlan-
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mıştır bu rapor dört senelik bir çalışmanın 
mahsûlüdür. Çok dikkatle, itina ile ve son de
rece objektif olarak ve siyasi kanaatlerin üstü
ne çıkarak tetkik edilmesi gerekli bir mevzu
dur, bu yüksek öğrenim mevzuu. Yüksek öğ
renim mevzuu içerisinde de özel öğrenimi, özel 
öğrenimin problemlerini, bundan ayrıntısı 
olarak; ki Sayın Karavelioğlu arkadaşım da 
konuşmasını bitirirken aynı noktada fikir bir
liğine gelmişti benimle; özel öğretim, yüksek 
»öğretim konusu mutlaka yüksek öğrenimin 
'"Hünii içerisinde mütalâa edilmesi gerekir. 

Yine burada bir noktayı bilhassa tavzih et
mek istiyorum. Benim sözüm komisyon üyeleri 
arasındaki bir fikir aykırılığı imiş gibi zabıt
larda gördüm. Böyle değil. Buradaki münaka
şalardan anladığıma göre ifade ettim. Bu ko
nuda, yani özel okulların münakaşası konusun
da birtakım alternatifler ortaya atıldı. Bu al
ternatiflerden bir tanesi özel okulların kanun
lara uygun olmadığı, yani Anayasaya aykırı ol
duğu, bu itibarla Anayasaya aykırı bir mües
sese halinde olduğu fikri idi. Diğer alternatif 
bu okulların özel ellerde, özel teşebbüs elinde 
idamesinin çeşitli mahzurları olacağı, burada 
sayılıp döküldüğü gibi, bunların devletleştiril
mesinin gerektiği fikri, öbürü de özel okullar, 
ki bizim komisyonumuzun raporunun taşıdığı 
espri de buna uygundur. Özel okullar ıslah edil
melidir. kontrol edilmelidir ve eksiklikleri ikmal 
edilmelidir, tashih edilmelidir; eksikliklerini ta-
mamlamıyan, mevzuata uygun kalıp içerisine gir-
miyenler kapatılmalıdır şeklinde bir mütalâadır. 
Şimdi bugünkü konuşmalarımın aşağı - yukarı 
çerçevesini çizen bir özettir. 

Muhterem senatörler; yüksek öğretim mü
essesesi içerisinde, özel okulların münakaşasını 
şu şekilde vaz'edebiliriz : Özel öğretim müesse
sesi, özel öğretimcilik müessesesi acaba hakika
ten burada ifade edildiği gibi, yani mevcudiyeti 
ile aksaklıklarını izale ettikten sonra lüzumlu 
bir şey midir, zararlı mıdır, yoksa faydalı mıdır? 
Hemen ifade etmek mümkündür ki, özel okullar 
kendiliğinden meydana çıkmışlardır. Neden 
meydana çıkmışlardır? Bir zaruretin neticesi 
olarak. Çünkü, bugün süratli bir inkişafa rağ
men, yüksek öğretim kesiminde Millî Eğitimimi
zin ihtiyacımızı karşılamamıza imkân yoktur, 
Yüksek okullar olsun, üniversiteler olsun, lise

lerden gelen, liselerden taşan akımı karşılamak 
imkânına sahip değil. Ve şu noktaya tekrar ge
leceğim. Anayasanın da emrettiği veçhile, resmî 
okullara eşit ve ayarlı bir safhaya ulaştırmamız 
gerekecektir, özel öğrenimi. Resmî okullarımız
daki standardın da ne olduğunu bundan önce 
yine Yüce Senatonun el attığı, parmak bastığı 
bir konu halinde tetkik etmiştik. Üniversiteleri
mizin ve yüksek öğrenimin durumunu aksettiren 
bir rapor Yüksek Senatonun ıttılaına sunulmuş 
idi. 

Şimdi, bir tarafta resmî müeseselerimizi mu
kayese unsuru olarak muhafaza edelim, öbür ta
rafta özel okul veya özsl eğitim prensibine döne
lim. 

Türkiye'de özel eğitim yeni bir şey değildir, 
sayın senatörler. Benim lise öğrenimi yaptığım 
çağda İstanbul'da üç lise vardı, resmî lise : Ga
latasaray, Kabataş, İstanbul Erkek Lisesi. Buna 
mukabil : Feyzi Âti. Sisli Terakki, Şemsülmekâ-
tip, Sen Jozef, Saint Plus Oherie, Sen Benoir, 
Alman Lisesi, Avusturya Lisesi ve saire, ve saire 
bir çok özel okullar vardı. Bırakalım yabancı 
okulları. Fakat Türkçe tedrisat yapan ve pek 
değerli insanlar yetiştiren Feyzi Âti, Şemsülme-
kâtip, İstiklâl Lisesi gibi liseler, bugün parlâ
mentomuzun içinde de bu. liselerin mezunları gö
rev yapmaktadır ve memleketimizin birçok hiz
metlerinde ele bulunmaktadırlar. 

Bu müeseseler, özel okullar, hayır müessese
leri değil, muayyen bir kârla işliyen müesseseler
dir. Bunu münakaşamızın bir noktasında tekrar 
avdet etmek üzere bu misali zikretmiş bulunuyo
rum. 

Şimdi muhterem senatörler; özel okullar, 
özel yüksek okullar bir zaruretin neticesi olarak 
doğmuştur, dedim. Filhakika, her yıl liselerden 
mezun olan talebelerin sokaklarda gösteriler 
yapmaya mecbur kalacak kadar sıkıntı içinde ol
duğunu, üniversite kapılarının yüzlerine kapalı 
olduğunu hepimiz gözümüzün önünde müşahade 
ediyoruz. Bundan başka, benim eğitim gördü
ğüm çağda, ben istediğim dalda yüksek öğrenim 
yapmak imkânına, şansına sahipken, bugünün 
çocuğu tesadüflere bağlı olarak yüksek öğrenim 
yapmak zaruretinde, mecburiyetindedir. İmtiha
na giriyor çocuk, bir üniversiteye girme imtiha
nı, Anadolu liselerinden fizik okumamıştır, ma
tematik okumamıştır, diye diplomasında kayıt 
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bulunan öğrenci, çünkü öğretmen yoktur, geli
yor üniversite kapısına imtihana tabi oluyor, ki 
bu imtihan ömründe ilk defa karşılaştığı bir im
tihandır, test usulüyle imtihandır, geliyor ve 
üniversitede bir puvan alıyor, üniversiteye ya 
giriyor, ya giremiyor. Girerse mimar olmak is-
tiyen hukuka, hukukçu olmak istiyen mimara, 
mühendis olmak istiyen tıbba, böyle arzuları
nın tamamen dışında birtakım, yüksek öğrenim 
müesseselerine başlarını sokmak mecburiyetin
de kalıyorlar, 

Bu çocuklar, ki bizim raporumuzda ve ziya
retlerimizde de bilhassa tesbit etmişizdir, özel 
öğrenim müessesesine giren çocukların birço
ğuna ben şahsan tecessüsle sordum : Üniversite 
imtihanına girdiniz mi? Evet. Kaç puan aldı
nız? 290 - 320 - 300. Niçin girmediniz? Efendim, 
ben eczacı olmak istiyordum, ben mimar olmak 
istiyordum, bu dallan da kazanamadım, onun 
için üniversiteye giriş hakkım kazanmama rağ
men, ben bu şubeleri tercih ederek ezel okula 
girdim, diyorlardı. 

Malî vaziyetleri haklımda da çok soruştur
duk, her rastladığımız öğrenciye. Bir yüksek 
öğrenim müessesesinin, özel yüksek öğrenim 
okullarının bir kompradorlar veyahut varlıklı 
sınıf halkına, çocuklarına mahpus müesseseler 
olmadığı bu vesile ile sarahatle meydana çık
mıştır, 

Demek oluyor ki özel okullar, bir kere ihti
yaca kâfi gelmiyen yüksek öğrenim müessese
lerimizin dışarda bıraktıkları, alamadıkları ço
cukları eğitmek için bir ihtiyaca cevap olacak 
çıkmıştır, 

İkincisi, istedikleri şubede yetişmek istiyen 
insanların bir başvurma kapısı olarak meydana 
çıkmıştır. Tercih hakkını kullanma imkânını 
sağlamıştır, gençlerimize. Böylece bunlar, bu 
özel okul müessesesi meydana gelmiştir. Şu an
da bütün özel okullarda, özel yüksek okullarda 
40 bin öğrenci, yani 3̂3 senede kurulan öğemin 
müesseselerimizin topumda mevcut l1.'! ~::n •;u>--
beye karalık, a-ağı - yukarı yar?s7 kerlree 40 
bin öğrenci okumaktadır. 

Meelis büyük bir baVtle ve tabiîdir ki. ra~ 
37at haklı olarak bu çooııkla^n iyi yotbin y- r'r-
ır.emesi konusunda durmuş ve en mevzua 'ü"u 
dikmiştir. Mutlak surette, dün de arz ett'ğku 
gibi yaptığımız hizreetlerin cok wi bir misalini 

daha vermiş bulunuyoruz bu suretle, hiç değil
se bu mevzuun münakaşasında birtakım stan
dartları, birtakım ölçüleri meydana getirebile
ceğiz ve bu özel okulların dışarda spekülâsyo
na tabi tutulan taraflarını, yönlerini de bu su
retle münakaşa yoluyla vuzuha kavuşturacağız. 

eaym arkadaşlarım, bir hususu tekrar söy
lemek ve tekrar üzerinde durmak zaruretini 
hissediyorum, öyle bir hava yaratılıyor ki, san
ki bugünün iktidarı ve onun istinadettiği Ada
let Partisi - burada özür dilerim siyasi şey ka-
rıştırmıyacağım diye taahhüde girmiştim fakat 
bunu bir açıklama seklinde yapıyorum - men
supları, yani sanki özel okulların tarafîısıymış 
gibi bir variyete düşüyor. Asla böyle değil. Ya-
n;. ksske resmî okullarımız yeteri kadar olsa, 
keşke imkânlarımız bu memleketin fakir bütçe
sinden ayıraeağı imkenlar yüksek öğretimin 
çok pahalı, çok ağır masraflarını karşılıyabilse 
de ve gençlerimiz daha bir sime oitseler üniver
sitelerde okusalar ve aydın, hakiki aydınları
nız yetişse. Ama sayın arkadaşlarım, üniversi
telerimizde olsun ve bunun yanında teşekkül 
eden özel okullarda olsun, bugün öğrenim başa
rısının ve öğrenim seviyesinin pek mükemmel 
olduğunu iddia edecek durumda değiliz. Nite
kim bunun sıkıntıları kendini gesterivo^. Bu da 
~ayat tabiî karşılanmalıdır. Çünkü Türkiye ha
kikaten, bilhassa eğitim sahasında çok süratli 
ueüşme halindedir. Bizim daha gençlik çağla
rımızda okullara zorla, jandarma zoruyla davet 
eeüeosk kadar bir okul antipatisi varken bugün 
okullara yurdumuzun en ücra kösesinde, köy
lerinde birinci ihtiyaeoîavak okul istenmekte
dir vatandaşlarımızca. Ve okumaya kavşı bü-
vûk bir uyanıklık, arzu meydana gelmiştir. Bu 
okuma hor kademede ilk, orta, yüksek kademe
de talipleri, talebi süratli bir inkişaflar artmış
tır. 

Muhterem arkada "la^m, Anavasamız diyor 
ki : Özel okuUaum hie değilse Devlet okuliarı-
mn i'ikr-a" seviyesine nevale! olması veya ben-
rur olması gerekir, 

Bakınız size bir misal a^a edeyim. Benim se-
vm bölgemde, Elezığ'da 40 milyon lira sarf 
e dil erek rbr yüksek teknik okul yapılmıştır. Bu 
":'"ksek teknik okula eğer bizim komisyonumuz 
eidip ayru okulu da görseydi yapaeağı mukaye
sede hazin bir neticeye varırdı. Çünkü bu yük-
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sek okulun bugün 3 tane kadrolu öğretim üyesi 
vardır, bir müdürü vardır, Yıldız Yüksek Oku
lundan gelme. O da bıraktı, istifa etti vazifesin
den yahut ayrılmak mecburiyetinde bırakıldı. 
Ondan ötesi Keban Çimento Fabrikası mühen
dislerinden vazifelerinin dışında ayırabildikleri 
zamanla tedrisatını yürütmektedir. 

Aynı durumu ben size daima methettiğim ve 
beğendiğimiz bir üniversite olan başka bir ölçü 
kullanacak olursanız Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinde göreceksiniz. Orta - Doğu Üniver
sitesi bugün 400 öğretim üyesine sahiptir, ama 
bu öğretim üyelerinin 4938 sayılı Kanuna göre 
mukayeselerini yapabiliriz. Dün Orta - Doğu 
Üniversitesinin çok barakalardan basit imkân
lardan başlıyarak bugün çok mükemmel bir si
teye sahibolduğunu arz etmiştim. Buna mukabil 
Ankara Üniversitesinin bina imkânlarının ga
yet yoksulluk ve mahrumiyet içinde olduğunu 
söylemiştim Eğer buna mukabil öğretim üyesi 
bakımından bir mukayese yapacak olursanız; 
Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin 4933 
formasyonu, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
na göre bütün, tamdır. Kadroları tamamen mer
hale, merhale eğitim ve öğretim üyesi safhala
rından geçmiş üyelerle doludur. Buna mukabil 
Orta - Doğu Üniversitesinde, meselâ Devlet Su 
îşleri Genel Müdürü, bilmem (x) bankasının 
genel müdürü v. s. gibi bir takım heri memuri
yet yapan ve hem de öğretim üyeliği yapan 
şahsiyetlerle doldurulmuştur. Bunu kınamak 
için söylemiyorum, mukayese için söylüyorum. 
Kültür, eğitim müesseselerimizin, olanaklarını 
belirtmek için söylüyorum. 

Şimdi bu tablo içerisinde özel yüksek öğre
nim müesseseleri kurulmuş, çocuklar oraya kay
dolmuş ve eğitime başlamışlar. Hem muhtelif 
sesler yükseliyor. «Efendim bu özel okulları 
derhal kapatmalıyız, devletleştirmeliyiz» diye. 
Evvelâ yüksek öğrenimin faktörleri, kritikleri 
nelerdir? Yüksek öğrenim müessesesi kurabil
mek, işletebilmek, yürütebilmek için nelere muh
tacız? Birinci derecede her yerde her zaman 
karşımıza çıkan şey, öğretim üyesi meselesidir. 
Öğretim üyesi bakımından bu özel yüksek okul
lar, resmî okullardan faydalandığı görülmek
tedir. Bu oluyor; üniversiteler veya yüksek okul
lar özel okullara da yardımcı oluyorlar. Bunu 
yadırgayanlarımız var içerimizde. Bunun da 
münakaşasını yapmamız gerekiyor. 

16 . 1 . 1969 0 : 1 

Muhterem arkadaşlarım; 4938 sayılı Üni
versiteler Kanunu çıktıktan sonra bir üniversi
te doçentliği müessesesi kurulmuştur. Her yıl 
doçentlik imtihanına girme vasfını haiz kim
seler, yani akademik kariyer kademelerini aş
mış, doktora yapmış ve öğretim üyesi olmak is-
tiyen kimseler, doçentlik imtihanına girerler ve 
iniversite doçenti unvanını kazanırlar. Bu 
unvanı kazandıktan sonra eylemli doçentlik, 
yani bir kadroya tâyin edilmiş doçent, veya
hut da eylemsiz doçent. Bugün Türkiye'de do
çent unvanını kazanmış, fakat bir hastanede, 
veyahut bir yazıhanede oturan hukukçu veya 
bir hastanede çalışan bir hekim veya bir ban
kanın hukuk müşaviri v.s., iktisat doçenti is: 
her hangi bir ekonomi müessesesinde çalışan 
kimseler mevcuttur. Şimdi, her yıl muayyen ZP 
manlarda öğretim üyesi yetiştiren bir şey, bir 
ilim tezgâhı olduğuna göre; demek oluyor ki 
öğretim üyesi yetiştirilmektedir ve bu öğretim 
üyeleri bâzı yerlerde yığınak halindedir. Meselâ 
benim ayrıldığım kürsümde bugün 7 tane pro
fesör vardır. Benim asistanlarımın hepsi profe
sör olmuşlardır, Üniversiteler Kanununun ver
diği imkânla çalışmaları ile kazanmışlardır. 
Ancak kendilerinin istihdam sahaları henüz 
açılmadığı için, oralara gidememişlerdir. Bir ay
nı yerde durmaktadırlar yahut Üniversiteler Ka
nunu bu hakkı vermektedir. Demek oluyor M, 
ö?;e! olsun, resmî olsun bunu tefrik etmeksizin 
Türkiye'de yüksek eğitim yapıcı müesseselere 
ihtiyacımız olduğu sabit bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım, dün de arz ettim. 
istanbul Hukuk Fakültesinde 8 bin öğrenci ka
yıtlıdır. Ve demeyiz ki, sosyal ilimler önemsiz
dir, dersaneye girilir, takrir, sene sonunda im
tihan verilir gelinir. Yok böyle şey. Bugün dün
yada bu kalkmıştır. «Söylenen hoca, dinlıyen 
talebe devri kapanmıştır. îlmin, sosyal sahada 
olsun, müspet ilimlerde olsun, ilim ancak usta -
çırak münasebeti şeklinde yapılmaktadır. Bina
enaleyh, efendim İktisat Fakültesi, biz 5 000 
talebeyi bir dersaneye doldururuz, birisi çıkar 
takrir verir, ondan sonra talebe dinler, not tu
tar. Notu, imtihanı gelir, sene sonunda verir. 
Yok böyle şey. Sosyal ilimlerde de dersaneler 
30 kişilik hadde inmiştir. 40 - 50 kriük hadde 
inmiştir. Çünkü ders artık takrirle değil, semi-
r-ıiner usulüyle, karşılıkla münakaşalar usulüyle 
yapılır. Hoca talebesine bir şeyi, kafasındaki 
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bilgiyi aktarınaz. Hoca talebesine düşünmeyi, 
muhakeme etmeyi öğretir. Metot öğretir. Yok
sa ilmin gerçekleri daima değişir, ilimde dina-
mism vardır. Bugün beyaz dediğiniz şey, yarın 
siyah, öbür gün lâcivert olabilir. Onun için ilim
de sabit bir safha yoktur, ilim daima değişen 
bir bünyeye sahiptir. Ecca da ancak talebesine 
düşünmeyi, muhakeme etmeyi ve netice bulmayı 
öğreten insandır. 

Bu ölçüler içinde mütalâa edecek olursak, 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi konuşulurken 
de, Grupum adına sözcü olarak, arz edeceğim. 
Üniversitelerimiz henüz daha ulaşacağı merha
leye asla ulaşamamıştır. Ulaşamamaları sebep
leri vardır, haklıdır, haksızdır onu söz konusu 
etmiyoram hiç. 

Muhterem senatörler, şimdi bir yüksek öğre
tim müessesesinin kurulup işüyebilmesi için bir
takım imkânlar dedim; öğretim üyesi bahsine 
değindim. Bundan gayri bina, araç, gereç gibi 
unsurlar var ki, bunlar da, tabiîdir ki, mühim
dir, Fakat barakalarda kurulan üniversiteler 
misali, böyle basit imkânlar içerisinde başlangıç 
safhasında birtakım yüksek öğretim müessesele
rinin kurulmuş elmasım kabul etmek bir gerçe
ğe ayları davranış olmaz. Ben müsaadenizle bir 
teşbih yapacağım. Yüksek öğrenim müessesele
ri bir çam fidanına benzetilebilir. Çam fidanı di
kilir, fakat gayet yavaş büyür. Ağaç olması se
neler alır. Yüksek öğrenimi böyle bir konu ola
rak kabul etmek şarttır. Yüksek öğrenimi bir 
taraftan bilmem şey girip, öbür taraftan şu çı
kan bir makina gibi kabul etmek imkânsızdır. 

Şimdi öze! okullar, hakikaten Türkiye'de şah
sına münhasır, nevine münhasır bir bünye arz et
mektedir. Dünyanın başka memleketlerinde 
ararsanız buna benzerini bulanuyacaksmız belki. 
Çünkü Türkiye'deki şartları kaldırıp başka yere 
götürmek, başka yerdeki şartları da kaldırıp 
buraya getirmek mümkün değildir. Kentiz bu 
da vâki değildir. Dünyanın hiçbir yerinde kâr 
menfaatiyle veya kâr mülâkazasiyle bir üniver
site veya eğitim müessesesi, meslekî eğitim mü
essesesi olmaz dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika'da 80 kü
sur üniversite vardır. Bu 80 küsur üniversite
nin yamltmıyayım, kati rakam söyliyemiyeee-
ğim, ama % 80 i özeldir. Ama şimdi hemen 
itiraz olunacak, denecek M. bunlar birtakım ha-
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yır cemiyetlerine, kiliselere dayanır. Evet, ama 
Devlete dayanmıyor. Devlete dayanmıyor, çün
kü Amerika Devletinin bütçesi dahi yüksek öğ
renimi kaldır amıyaeak, kaldıramamaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım evet bunlar, meselâ be
nim görgü ve bilgimi artırmaya gittiğim Kolom
biya Üniversitesi, Prenspiteryen Kilisesinin des
teği ile yaşar. Bilmem başka bir üniversite Ka
tolik, öbürü Babtist, öbürü Neo - Babtist bilmem 
falan mezheplerin dayanak olduğu üniversite
lerdir. Şimdi Türkiye'de de böyle vakıflar teşek
kül etmeli veya derneklere bağlanmalı gibi bir 
temenni ileri sürüldü veya sürülebilir. Bunu 
böyle dinî müesseselere bağlamamıza bugünkü 
şartlarımız müsait midir? Meselâ; Müslüman 
Hanefi Kardeşler Derneği, yahut Şafiî, Şîi kar-
deşbr birliğinin camimin desteğinden malî 
kuvvet alacak diye bir şey düşünenıiyeceğiz ta
biî. Bunu düşünemediğimize göre, ayrıca hayır 
dernekleri, üniversite yapma derneği kurunuz. 
Bugün Türkiye'de 300 bin mi, C?Ö0 bin mi der
nek var, bunların herhiri gönüllü hizmet içeri
sindedir, ama hepsinin de çaldığı kapı Devlet 
kapısıdır. Şu halde birtakım hayır teşebbüsleri 
ile, gönüllü teşekküllerle üniversiteleri finanse 
etmenin de imkânı yoktur Türkiye'de. Türkiye'
de o halde birtakım müteşebbisler çıkmış, evet 
bir zarureti görmüşler, buraya bir yatırım yap
mışlar. Şimdi acaba bu yatırımda hüsnüniyet var 
mı? Bir, Ticaret fikri önde mi? iki. Her şey 
aşî.rı kâr gayesiyle mi yürütülmektedir? Bun
lar). tetkik etmek için muhterem arkadaşlarım, 
bu komisyonun üyesi olarak, zamana ve ihtisa
sa ihtiyacımız vardır. Bunların, bir kere, bu 
müesseselerin hepsinin malî murakabeye tabi tu
tulması gerekir, hukukî murakabeye tabi tutul
ması gerekir. Bizim böyle 15 günde, 20 günde, 
yahut birer, ikişer günlük ziyaretlerle bütün bu 
konuları tetkik etmemiz mümkün olamazdı ve 
olamaz. Bunu niçin söylüyorum? Şunun için 
söylüyorum, Bu müesseselerin burada tavsiyeler 
yapıldı, eli cebinde, talebesinin kafasına bilgi 
artırmakla değil, nihayet patronun cebini dol
durmakla meşguldür diye tavsiflerde bulunul
du, Bu bir düşüncedir. Belki bunun istinadet-
tiği bâzı bilgiler vardır, ama mevsuk değildir, 
tesbit edilmesi lâzımdır bunların ve nerede ol
duğunu bildirip, götürüp adalete teslim etmeli
dir. Aksi halde bir müesseseyi bir özel okul aç-
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ma ve yürütme müessesesini bu şekilde muhta-
eolduğumuz bir müesseseyi bu şekilde lekeleme
miz, zannediyorum ki, biraz insafsız bir hare
ket olur. 

Muhterem arkadaşlarım, denildi ki, koyun 
tüccarı, bilmem mütaahhit ve hiç tahsili olmıyan 
yahut, orta tahsili olan veyahut hiç tahsili olmı
yan zevat birtakım özel okullar, yüksek özel 
okullar açmaktadır. Doğru. Ben bunlardan bir
kaçı ile konuştum, muhterem senatörler, sami
miyetle onların söylediklerini sizlere nakledece
ğim, Ben diyorlar; yüksek tahsil yapmak imkâ
nına sahil:olamadım. İstiyorum İri, Türk çocuk
ları gelsin, şu müessesede okusun, yetişsinler ve 
yüksek tahsil imkânına kavuşsunlar. Peki bunu 
başka memleketlerin insanları yapıyor da, bizim 
Türk Milletinin içinden iki üç kişinin, beş kişi
nin çıkıp böyle bir gaye uğrunda okul açtığını 
kabul etmemiz muhal midir? Bugün özel yüksek 
okulların ne kadar kâr ettiğine dair sarih bir 
fikir sahibi değiliz. Nasıl kâr sağlandığına da
ir sarih bir fikir sahibi değiliz, komisyon olarak. 
Fikir sahibi olabilmemiz için, arz ettiğim gibi, 
hakikaten derinlemesine birtakım malî araştır
malar yapmamız lâzım. Bu araştırmaları yap
madan özel okulcııluk kârlı bir in dememiz müm
kün değildir. Nitekim ben yakinen biliyorum, 
bugün birkaç özel okul malî sıkıntı içindedir, ka
panmak tehlikesi ile veyahut kapanmak akıbe
tiyle karşıkarşıyadır. 

ikinci bir husus; özel okullar arasında stan
dart bakımından bir rekabet husule gelmiştir. 
Tavsiye ederim istanbul'da yeni bir özel okul 
açılmıştır, yüksek özel okul. Gidiniz, görünüz 
orayı. Resmî okullar dâhil, bugün Türkiye'de 
benim 20 - 30 seneden beri içinde yaşadığım yük
sek eğitim müessesesi, bu kadar yüksek eğitim 
müessesesi görmedim. Bunu teşrif edip lâbo-
ratuvarlarını, talebe pansiyonunu, kantinini, bil
mem istirahat yerini, dersanelerini gördüğünüz 
zaman hakikaten memnun olacaksınız. Bunun 
sahibi buraya 20 - 30 milyonluk yatırım yapmış, 
henüz ne kâr edeceği belli değil. Bunu mutla
ka, ille de bunun altında bir şey vardır diye 
şüphe ile müşahede etmek, bu muhakkak bir hi
le, hud'a vardır diye kuşkulanmak belki, haklı
dır, belki de haksızdır. Şu halde yüksek öğre
nim müesseselerinde ve yüksek okullarda kâr 
mevzuu henüz mahallî etütler yapılmamış bir 
problemdir. 

I Muhterem arkadaşlarım; burada bir noktayı 
da belirtmek gerekir, özel yüksek okullar her 
hangi bir siyasi partinin eseri değildir, her han
gi bir siyasi parti samanında şu şekli almış, bu 
şekli de alınış da değildir. Özel okullar için 
1960 - 1961 senelerinde ilk teşebbüs yapılmıştır. 
Eski kanunun verdiği, Mekâtibi Hususiye Tali
matnamesinin verdiği imkânlara göre, ilk teşeb
büs yapılmıştır ve o zamanki Millî Birlik Hükü
meti müsait karşılamış, ondan sonra 1962 de 
ilk özel yüksek okul açılmış, 1964 te özel yük
sek okulların adedi de 12 yi bumuştur ve hu sü
re içerisinde de beş tane Bakan değişmiştir. 
Özel okulların yükünü bir partiye, bir iktidara, 
bir Bakana, suçunu bir Bakana, bilmem iyi tara
fını öbür Bakana yüklemek imkânsızdır ve bu, 
zaruretlerin neticesi doğan bu müessesemiz ne
yin gereği olduğunu tâyin etmemize mâni olur, 

I kanun öyle emrediyor. 
Şimdi, tüzük meselesine geliyorum. Rapor

da zikredildiği veçhile, hakikaten tüzüğün çık
mamış olması bir eksiklik, bir kusurdur. Çı-
kamamasınm sebebini Sayın Bakan izah etti 
ve edecek tabiî. Ama şekil bakımından bir ek
sikliktir. Fakat şunu da hemen ilâve edeyim 
ki, tüzük olsa da tatbikat murakabesi, tatbi
katın iyi olmaması tüzüğün mevcudiyeti ile 
mutlaka teminat altına alınamaz. Yani, tatbi
katı iyi bir seviyeye ulaştırmak, sadece tü
zükle halledilecek bir mesele değildir. Tüzük 
olsa da, tatbikatta bâzı kaçınılmaz aksaklıkla
rın meydana gelebileceğini düşünmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben burada bir 
hususu arz etmek istiyorum. Yüksek öğrenim 
müesseselerimiz maalesef üniversitede muhta
riyet duvarı önümüzdedir. Başka sahalarda 
yüksek öğrenim müesseselerinde ve özel yük
sek öğrenim müesseselerinde de yine bu mu
rakabeyi yapacak bir organ teşekkül etmemiş
tir. Millî Eğitim Bakanlığı suçlanıyor. Fakat 
Millî Eğitim Bakanlığının elindeki imkânları 
da dikkate alırsak, Millî Eğitim Bakanlığının 
yapması gereken, teşkil etmesi gereken birta
kım yeni organları bu vesile ile meydana çı
karmış olacağız. 

Şimdi üniversitelerimiz her sene öğrenci 
alıyor. Meselâ bugün Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinin Sümeroloji ve yahut Arkeoloji 

I Şubesinde dünya üniversitelerinin toplamı ka-
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dar öğrenci vardır. Bir de üstelik gece tedri
satı yapılır. Coğrafya şubesinde geçen sene ba
şında 697 mezun Türkiye'nin neresinde olursa 
olsun hizmet etmek için müracaat etmiş, sıra 
beklemektedir. Buna mukabil mütemadiyen 
mezun yetiştirilmektedir. Yani, Türkiye'nin 
muhtacolduğu insangücünün hangi sahalarda 
öncelik kazandığını bilen ve bildiren bir so
rumlu yoktur. Bu Devlet Plânlamanın bize gös
terdiği teknik eleman ihtiyacı meselâ; her bin 
nüfusa dört teknik elemana ihtiyacımız oldu
ğu halde, Türkiye'de bugün bu rakam; 0,01 dir. 
Şu halde, yüksek öğrenim müesseseleriyle 
Millî Eğitim Bakanlığı arasında veya Millî 
Eğitim Bakanlığı içinde bir organın teşekkülü 
zaruridir. Bu organ yüksek öğrenim müessese
lerinde evvelâ ihtiyacı, nerelerde ne kadar 
personelin, insangücünün yetiştirilmesi gerek
tiğinin tesbitini ve buna göre de politikanın 
tanzimini yapacak bir organın teşkili lâzımdır. 
İşte o organ teşekkül ederse bugün şikâyet 
edilegelen yüksek öğrenim aksaklıkları kökün
den önlenecektir. 

Sayın senatörler, bir konuyu daha müna
kaşa edip, tartışıp buradan, huzurunuzdan ay
rılmak istiyorum. 

Şu hususta da bir vazıh kanaate varmamız 
gerekmektedir. Yüksek öğrenim paralı mı ol
malıdır, yoksa parasız mı olmalıdır? Eğer 
yüksek öğrenim parasız olmalıdır diyorsak, 
yani devletleştirilmesi yönünde isek, tarafın
da isek; o zaman vergi mükellefine yeni 
vergiler yüklemek mecburiyetinde olururz. 
Yok, paralı olmalıdır fikrinde buluşuyorsak, o 
zaman da resmî üniversitelerimizin hepsinde; 
nitekim Amerika'da resmî, özel bütün üniver
sitelerin senelik sadece hare parası 2 000 do
lardan aşağı, yani 20 000 liradan aşağı değil
dir. Sadece üniversiteye giriş parasıdır bu. Ve 
bu masraflar üniversitede yapılan masrafları 
karşılıyamamaktadır. Geçen yıl Harvort Üni
versitesinin Bütçesine 43 milyar lira ilâve edil
mesi, - yeni eğitim sistemleri ve metotları uy
gulanması arzusu ile - bu kadar para ilâve edil
mesi ihtiyaç halinde kendisini göstermiş ve bu 
teklif edilmiştir. 

Demek oluyor ki, yüksek öğrenim çağımı
zın temposunu da takibetmek kayıt ve şartı ile 
bu büyük, geniş, derin bir problemdir. Bu 
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geniş, büyük ve derin problemi bütün hudutla
rı ile kapsıyacak bir araştırma, bize gerçekleri 
daha iyi gösterecektir. Bu bütün içerisinde, özel 
yüksek okullar bir zaruretin neticesi olarak 
doğmuştur ve bu özel yüksek okulların mev
cudiyetleri hukukî düzene aykırı değildir, Ana
yasaya, mevcut kananlara aykırı değildir. O 
halde, bunu bir vakıa olarak kabul edip, ısla
hı için de bütün yüksek öğrenimi murakabe 
eden bir organ bütünü içinde, özelini, yükse
ğini, evvelâ hangi sahada ne kadar adam ye
tiştirilecektir ve bu adamların vasıflan ne ola
caktır, hangi standarda ulaştmlmaları gerekir? 
Bunu tâyin eden ve bunun daimî surette mu
rakabesini yapan yetkili bir organa ihtiyaç 
vardır. Bunlar, yüksek öğrenim müessesele
rinden veya üniversitelerden vekâletin kendi 
bünyesindeki şahsiyetlerden kurulu olabilir. Bu
günkü anlamı ile özel okullann bünyesinde 
mevcut birkaç şube ile, birkaç müfettiş ile bu 
süratle genişliyen ve gerçek olarak bünyemizde 
kendini gösteren özel okulların kontrol ve 
murakabesi mümkün değildir. Bakanlıktan di
leğim budur. 

Ayrıca, bu mesnetsiz diyeceğim ithamlan, 
suçlamaları cevaplandırmak için bütün özel 
okullann sayın Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından malî murakabeden geçirilmesi, bura
larda kâr nedir, kazanç nedir? Esasen Maliye 
tabiî olarak murakabe edecektir, ediyordur. 
Ama bütçede de böyle bir malî murakabeden 
geçirilmesi, konulan sermaye nedir, kazanç 
nisbeti nedir, kâr nisbeti nedir? Bu gerçeğin 
ortaya çıkanlması bu müessesenin hayatiyeti 
bakımından önem taşımaktadır ve yapılan mes
netsiz tarizleri cevaplandırmak için de en müs
pet yol budur. Bunu Bakandan, bakanlıktan 
rica ederek sözlerime son veriyor ve hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan. Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Grapunmsun görüşlerini Sayın Kâmil Karaveli-
oğlu açıkça belirti. Ben, daha genel çizgilerle 
konunun genel yönlerine değinerek biraz da eği
tim politikamızın sakatlıklanndaki kusurlan 
meydana çıkarmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Arkadaşlarım, toplumsal yapımızın çirkin 
urları halinde eğitimimizin büyük ayıplan ve 
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sosyal Devlet kavramının komiklikleri olarak 
raporda hikâyelerini okuduğumuz özel okulların 
durumunu okuyup da, öğrenip de irkilmiyecek 
bir kimsenin içimizde bulunabileceğini sanmıyo-
rum. O raporu okuyunca heyecanlaınnıyasak in
sanın var olacağını sanmıyorum. Komisyonu
muz çok iyi ve yurt sever bir görev yapmıştır. 
Bilgili kalemden çıkan rapor, Senato araştır
masının da önemini ve etkisini topluma tanıt
mayı sağlamada çok değerli bir belgedir. Bir 
senatör olarak adımıza çalışan Komisyonu şük
ranla ve saygı ile selâmlarım. Kusurluları suç 
üstü halde yakalıyan ve Türk eğitimine karsı 
büyük bir komployu meydana çıkaran Komisyo
numuzun tüm üyelerine gönülden teşekkürler 
ederim. 

İki kez Senatomuza bu türden görev geldi, 
Bunlardan bir tanesi Yüksek eğretim kurumla
rını araştırma, diğeri de bu. Her ikisinde de 
Cumhuriyet Senatosun toplumdaki seviyesine ve 
ona bağlanan umutlara yaraşır bir sonuçla kar
şıladı. Sorumluların inkârlarına ve her şeyin 
yolunda olduğuna ilişkin beyanlarına bakınca 
bu lâfların gerçeklere uyarlık derecesi çok dü
şük olduğunu rapor meydana çıkardı. 

Bu arada bu durumu A, P. nin tümüne mâl-
etmek asla arzumuz değildir. Çünkü birçok 
A. P. liler ve Komisyon üyeleri dâhil, durum
dan üzüntü duyduklarını biliyorum. A. P. nin 
kusurudur bunlar diye buraya çıkmadım. Yal
nız rapor verilinceye değin olan bütün aksaklık
larda A. P. nin bir kusuru yoktur. Ama, rapor 
verip, durum meydana çıktıktan sonra, bu dere
cede vahîm bir hatâ içinde Millî Eğitimimizin 
bulunduğunu gördükten sonra, iktidar partisi
nin hareketini asla uygun bulmuyoruz. Susamaz-
dı, Bakanı da kendisinden di, bu kadar kötü bir 
duruma susamazdı. Ama, ondan önceki durum
da A. P. nin elbette bir katkısı yoktur. 

Komisyon çalışmalarını kusurlu bulan görüş
leri de çok yadırgadım. Hele bir komisyon üye
sinin, burada, toplanıp, konuşamadık, yeter de
recede görüşemedik, diye yakınması bende bir 
şüphe uyandırdı. Yani, bunlar doğru, E=. siz 
toplanıp konuşunca bu doğruları bizden mi giz-
liyecekdiniz de rapor da mı yazılmıyacaktı, bun
lar? Konuşamayısımzın acaba sizde yarattığı 
tepkinin nedeni nedir? 

Sonra, basın toplantısı yaptı da Komisyon 
bunları açıkladı. Aman arkadaşlarım, bu vahim 
bir ifadedir, bunu suçlama. Her Komisyon bu
nu yapabilir. Dördüncü kuvvettir, demokrasi
de basın. Kamu oyunun denetimini etkin kıla
bilmek için elbette basın toplantısı da yapar, 
beyanda da bulunur. Bu suç mudur? Sonra, es
kiden şu fakülte böyleydi, bu böyleydi, gibi lâf
larla, eskiden efendim yoktu. Eskiden biz efen
dim çok küçük, çok daha güç şartlar içerisinde 
savaş da yaptık. Ama, şimdi öyle idi, bugün de 
artık mantelli topu var diyemeyiz ki, füze çağı
na geldik. Böyle bir mantık eskiden Ankara kü
çük bir kasaba idi. Şimdi dünyanın sayılı büyük 
şehirlerinden birisidir. Efendim, o zaman falan 
bina yeterdi, o, şimdi de yeter diyebilir miyiz? 
Böyle mantık olur mu? Çağı geriye mi çevirece
ğiz. 

Yüksek öğrenim gereklidir, lâfları da bu eği
tim sabotaj yuvaflarma gerekçe olamaz. Yüksek 
öğretim elbette gereklidir. Ama, böyle batakha
nelerde yüksek öğretim olamıyacağı gerekliliği
nin tersini savunmak demek olur. Evet, biz daha 
geniş anlamda yüksek öğrenimin gerektiğine 
inanıyoruz. Hattâ, Millî Eğitim Komisyonunda 
da arz ettim, yüksek öğrenime girerken gençlere 
giriş sınavı yapılmamasını da istiyoruz. Eşit ol-
mıyan koşullar içerisinde yetişen iki lise mezu
nu genci, birisinde öğretmeni hiç bulunmamış, 
aynı sınava sokuyoruz, üniversiteye girmek için. 
Kusuru, Devletin; eşitsizliğin, adaletsizliğin ku
suru, Devletin; cezasını, o yoksul yerde bulunan 
çocuğa çektiriyoruz. Elbette bu da haksızlıktır. 
Giriş sınavı değil, branş, bölüm sınavı olabilir. 
Bölümlere ayırmak mümkündür, ama giriş sına
vı dahi, lise belgesini eline alan bir çocuk üni
versiteye giriş sınavının belgesi elinde. Bu öğ
renci liseyi bitirdi, üniversiteye girebilir, belge
sidir. 9 ncu sınıftan 10 ncu sınıfa geçen br çocu
ğa 10 ncu sınıfta tekrar bir sınav yapılmaz. Ama, 
kabul ederim, sınav, branşlara bölmek için sınav 
yapılır. Üniversiteye girdikten sonra elbette ça-
lışamıyan çocuk da en sıkı şartlara uğratılabilir. 
O ayrı bir şeydir. 

Hele burada bir şey akla geliyor, paralı yük
sek öğretim. Sosyal devlet ve paralı yüksek öğ
retim. Memlleketin büyük çoğunluğuna eğitimin, 
yüksek öğretimin kapısını kapamak gibi bir 
mantık olur, bu. 
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Arkadaşlarım, üç yıl önce Millî Eğitim Ba
kanlığının tutumu ile ilgili bir genel görüşme 
istedik, araştırma istedik. O saman kabul edil
medi. îddia ettik, kabul edilirse karşınıza söyle
diklerimizden daha ağırları çıkacak. Hattâ, olay
lar Türkiye'de olup bitiyor, söylüyoruz burada, 
iktidar partileri sözcüleri, sayın Hükümet üye
leri çıkıp bizim söylediğimizin 180 derece ter
sini söylüyor. Birimiz doğru söylemiyoruz. 
Olaylar Türkiye'de oluyor. İkimizde doğru ola
mayız. Biz diyoruz, doğrudur. O halde bir araş
tırma yapalım, durum meydana çıksın. Araştır
ma yapılmadı, durum meydana çıkmadı. Aynı 
iddiayı özel okullar için yaptık, araştırma çı
karttı meydana; görüldü ki, resmî beyanlar ger
çeğe uymuyormuş. 

Özel okulların durumunun çok açıklı olduğu
nu rapor yazıyor. Bu durumu küçümseme eğili
minden henüz kurtulamıyan, ya da, kusurlu tu
tumuna özür bulmak istiyen Bakanlığı uyara
rak, gerçekleri artık öğrendiğimizi ona da an
latarak çare bulunmasına yarıyacak bir yardım
da bulunabilirse bu görüşme amacını sağlamış 
olur. 

Yöneticisi kurucusundan, kurucu, fakat yö
neticisi de o, yetki de onda; böyle kimseden 
hiçbir öğrenim yeterliği aranmıya. Öğrenciler
den çok daha az eğitim görmüş, bilgisiz açıkgöz
lerin yönetiminde yüksek öğrenim yaptıran ve 
durumları hiçbir etkili denetim ile kontrol etti-
rilmiyen özel okullar dramını elbirliği ile ele 
almalıyız. Bu bir dramdır. Türk eğitiminde bun
dan daha kötü bir olay geçmişte görülmemiştir. 
Bereket versin ki, üniversite öğretim üyeleri ve 
öğrenciler de konuya eğilmiş bulunuyor, bugün. 
Hele şu özel hukuk okulunu açandan Tanrı razı 
olsun. Bunu açtı da hem üniversitelerimiz etkin 
bir şekilde konuya yöneldi, hem Sayın Bakan 
da bir Danıştaym varlığını itiraf etti. Ona iliş
kin bir karar alınca, hukuk devletiyiz, onun için 
kararı uyguladık. Peki acaba Danıştay özel hu
kuk okulu açıldıktan sonra mı kuruldu? Danış
taym daha önce yüzlerce kararı yok mu? (Orta 
ve sol sıralardan, «bravo» sesleri) Eğitim belge
sinin, eğitim amaçları adlı resmî belgedeki istek
lerini öğreten öğretmeni kış ortası sürer, birçok 
haksızlıkları yüzlerce öğretmene yapar onlar da 
Danıştay a baş vurur, karar alır, fakat o karar
lar uygulanmaz. O saman Danıştay yok. Ama, 

özel, hukuk okulundan ötürü Danıştay da mey
dana çıktığı için, hiç olmazsa bu kez olsun, Sa
yın Bakan Danıştaym varlığından haberdar ol
duğu için bundan da memnun oldum. 

Bu rapor olmasa, burada söylenenler özel 
girişimcilik düşmanlığı, sermaye düşmanlığı, 
din, iman, komünizm karışımı suçlamalarla kar
şılanırdı. Bereket ki elimizde bu rapor var. Ger
çekleri söylediğimiz için, hiç kimse çıkıp da, ko
münizm, momünizm dese nihayet yalan söyle
mekten öteye bir rolü olmaz. Dünyanın hiçbir 
yerinde kazanç götirmiyen ve yardımlarla yaşa
tılan özel okullara karşı bizde duyulan ilgi; ne
den bu kadar ilgi duyuluyor? Rapor onu mey
dana çıkarmış. Dünyayı yalanlıyan bir buluş ile, 
evet, dünyayı yalanlıyan bir buluş ile özel okul-
culuğun en kazançlı işlerden olduğunu ve yüz
lerce öğrencili bir sınıfın tümüne pekiyi ile sı
nıf geçirme yolunu bulduğumuzu bu rapor dün
yaya ilân etti. Bu üstün başarıyı gösteren bir
çok kimselerin ise, o okullara ancak hademe 
olabilecek kimseler olduğu da kayıtlı. Adam an
cak hademe olabilir okula. Fakat dünyayı şa
şırtıyor, en kazançlı budur diyor ve 588 öğrenci 
giriyor sınava 588 tane pekiyi alıyor. 589 ala
mamış. Dünyanın en ünlü bilginlerini şaşırtan 
bu buluşlar, ciddî bir romana bile konu olamaz. 
Hiçbir roman bunları yazmaz. Rejimi demokra
tik gelişme çizgisinden saptırıp, soysuzlaştır
mak istiyen bir dönemin kapanıp, sosyal hukuk 
devleti dönemine girdikten sonra, bu halin ge
lişmesi ise, müthiş bir haldir. Sosyal hukuk dev
letinde bunları görüyoruz. Durumun dehşetini 
belirten raporda, özel okulların yetersizliği açık
ça anlaşılıyor. Hem, ne güzel rapor bir cümle, 
bir ifade veriyor, arkasından bir belge koyuyor. 
Çok yetersiz olan resmî öğretim kuramları ile 
kıyaslanacak tek bir özel okul yoktur, diyor. Sa
dece iki kötü özel oloıl varmış. Kötü, başka yok. 
Ötekiler çok çok kötü. iki tane kötü var. Kötü 
denebilecek tarzda iki tane var. Şimdi zaten 
resmî kurumlarımız kötü. Bizden çok ileri olan 
Fransız kurumlarının çok kötü olduğunu Edgar 
Faure diyor. Sorbon köhnemiş, diyor. Biz onları 
gıpta ile seyrediyoruz. Bizimkiler bu kadar geri. 
Özeller ile, bizim resmilerle kıyaslanacak hiç
biri yok. İki tanesi ancak kötü olabilecek stan
dartta. Diğerleri çok çok kötü. Kendi öğrenci
leri bile dert yanıyor. Her gün konuşuyoruz. 
Birkaç tanesini ziyaret ettim. Hükümetler bun-
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lan denetleyip düzeltecek yeteneği göstermediği 
bir yana, kötü gidişe prim verdiği meydana çı
kıyor. 

Sayın Bakanın, kusurunu meydana çıkaran 
raporu suçlama isteği ise, siyasal yaşantımızda 
bir daha rastlanmaması gereken bir örnektir. 
Bundan böyle de, durumun esaslı şekilde düzel
tilebileceğini sanmak bu halde fazla iyimserlik 
olur. Öğrenim kurumlarında lokavt buluşu ile 
eğitim tarihimizin unutulamıyacağı bir uygula
madan başarı bekliyen bugünkü bakanlık, lo
kavt ilân etti, kapattı bâzı okulları. Bu okul
lar için bir tüzük bile çıkarmadı. Bu tüzük üze
rinde bir başka yönden duracağım. 

İnanılır bilgilerimize göre, Sayın Bakan, gö
reve başladığı gün tüzük hazırlanmış bulunu
yordu. Ve 625 sayılı yasa konuşulurken, o za
manın Millî Eğitim Bakanı Sayın İbrahim Ök-
tem, komisyonda, sanırım buradadır, kendisi de, 
komisyonda, tüzük hazırlıkları başlamış, bura
daki altı ay yeter de artar diye teminat ver
mişti. Bu durumda olan bir tüzük hâlâ çıkma
dı. Uzmanların, Talim Terbiyenin hazırladığı 
tüzüğü özel eğitim tüccarlarını rahatsız edecek 
hükümleri yüzünden beğenmiyen Bakan, İki 
yıl geciktirme ve bu tüzük taslağını, eğitim ba
takhanelerini işletenlerin isteklerine uyacak 
hale getirmek istediği, kuşkusu vardır bizde. 
Bilgilerimiz de doğruluyor bunu, Bu süre için
de Talim Terbiyenin hazırladığı tüzük için ayrı 
bir komisyon kurularak, ona da verildi. Bu tü
zük uyurkan, 20 küsur okul da hızla açıldı. 
Bu durumu yakından bilenlerle kuşkumuzu 
paylaşıyoruz. Eğer bu doğru ise, elbette gör
medik, aldığımız bilgilere dayanarak arz ediyo
rum, eğer bu doğru ise, Sayın Bakanın suçu, 
kasıtlılık ve inat nitelikleri de kat kat artar. 
İhmal değil bu. Bunu açıklamasını Sayın Ba
kandan önemle bekliyoruz. Böyle bir durum 
varsa, özellikle, İktidar Partisi bunu öğrenme
lidir. Yönetmelik yok dediğim saman gecen 
gün burada, «var» dedi Sayın Bakan. Var ama 
uygulamıyorum demek istiyor. Bu da müthiş 
bir şey. Bakanlığın tutumu bu olunca, özel okul
ların sorunlularını suçlamaya fazla gerekçe kal
maz. Gerçi Bakanlık ne yaparsa yapsın. Yur
dunu ve ulusunu seven, sevmesini bilen hiçbir 
kimse raporda durumları açıklanan türden bir 
okıü açamaz, memleketi seviyorsa böyle bir okul 
açamaz. Onun içindir ki, Bakanlığın suçluluğu 

özel okul dramının kahramanları temize çıkara
maz. Suçta ortaklık hali yaratır ancak, Fakat, 
imam cemaat benzetmesinden.belki bir ferahlık 
duyabilirler. însangücü üstünde ders veriyor, 
aldatmacasını yaptıkları meydana çıkan profe
sörlerin durumu da çok acıklıdır. Durumları 42 
saat ders verebiliyormuş, bunun parasını alabi-
liyormuş. Rapor çıktıktan sonra, bu öğretim 
üyelerini de kınamak her halde hakkımızdır. 
Durumları meydana çıkan Bakan, özel eğitim 
tüccarları ve msangücünün üstünde çok saat 
ders verme aldatmacasının kahramanlarının 
durumunda olmak, insan için çok acıdır elbette. 
Fakat en acı olanı, Türkiye'nin eğitimine yapı
lan kötülüktür. Bunlar acınacak yerde, Türk 
eğitimine yapılan kötülük insanı sızlatıyor. Ba
kanın tutumu, çok ilginçtir arkadaşlar. Sayın 
Bakan, gerçekte yönetmeliği, tüzüğü hepsi bir 
tarafa, bir eski anıyı yahut sözü doğrular hal
de. Okullar olmasa idi, millî eğitim çok kolay 
yönelirdi diyen Osmanlı Nazırının ruhunu şâd 
etmek için olacak ki, kapattım diye okullar ka
patırken, bu kapatılması asıl gerek batakhane
lere hiç dokunmamış. Kapattım diyor. Hangi 
okulu kapatıyor? Eğitim enstitülerini. Niçin, 
onlara vaitlerinisi, isteklerinizi yerine getirece
ğim dediği halde, Sayın Başbakan vadettiği 
halde, yapmadığını tepki ile karşılıyan gençle
rin okullarım kapatıyor. Fakat, bu batakhane
lere hiç dokunmuyor. Raporun belirttiği zarar
lardan bir teki bile bu okulların kökünü kazıt
maya gerekçedir. Gerçekten resmî okulların za
rarına işliyorlar. Onları ihmal ederek 42 saat 
ders verdiler. Eğer onlardan öğretim üyesi al
mazsa zaten öğretim üyesi de kıt olduğuna gö
re, standardı büsbütün düşecek. Sonra özel ka
zanç ve çıkar tutkusunu kışkırtmakta ekono
mik, ticari ahlâkı bozmaktadır. Bu kadar beleş 
bir kazanç kaçıyor diye insanı tahrik etmekte
dir. Kiraya veremiyorsan binanı, özel okul aç 
diye lâflar söyleniyor Ankara'da. Böyle birisi 
yapmış. Kurucuların yetersizliği ciddilik bırak-
mıyacak kadar ileri. Bu, hal, eğitime hakaret
tir arkadaşlar. Nasıl savunabilir. Hademe ola-
mıyacak adam, üniversite dengi okulun başında, 
yalnız sermayeci değil, yönetici efendim. Ve 
profesör şikâyet ediyor, yetki ondadır, diyor. 
Hademeye bütün üniversitenin yetkisini veri
yorsunuz. Eğitime hakaret değil de nedir bu? 
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Alt katta bilmem kolacı molacı, üst katta ken
disi oturuyor, arası okul oluyor. Medrese yok 
arkadaşlar hoyle, medrese yok. Bakanlığın ko
misyon harekete geçinceye kadar, hiç ses çıkar
madığı anlaşılıyor. 

Sınavlar komikliklerle dolu saten. Arkadaş
lar anlatınca insan biraz gülüyor ama. bu çok 
acıdır ve bu eğitim Türk eğitimidir deyince de 
burgu duyuyor içinde. 

Sonra ikilik yaratıyor arkadaşlar. Müthiş 
bir ikilik." Resmî okullardan çıkan mühendisler 
biz onlardan değilim ha, diye bize yazdıkları ya
zının altına imza atıyorlar. Oraya koyuyorlar, 
biz falan okulu bitirdik. Salan olaki bizi özel 
okuldan çıkmış sanmayın diye imza atıyorlar. 
Bu ikilik haT-7a**a sürecek. Ar^ada^a^mı, resmî 
iki hukuk fakültemiz arasındaki ikiliği uzun 
yıllar yaşadık. Ankara Hukuk Fakültesini, İs
tanbul Hukuk Fakültesi küçümserdi. Resmî idi 
ikisi de. Bunlar, yarın bir mütaahhide gidecek, 
nereden oğlum diploma aldın, özel okulsa, gü
le güle, ben sana veremem. Ben sana verirsem bu 
işi, bina yıkılır. Bu kadar bir çocuğu gelecek 
için, ikinci sınıf insan haline, ikinci sınıf mü
hendis haline sokacak bir ikilik yaratıyor. 

Evet arkadaşlarım, Avrupa'nın özendiğimiz 
eğitim kurumlarını öğrenciler boykot ediyor. 
Dünya gençliği öğretim kurumlarına karşı ayak
lanıyor. Bizim üniversiteler boykotlar yapıyor, 
bunların dahi standardından çok aşağıda olan 
batakhanelerde Türk gençlerinin 40 000 tanesi
ni okutuyoruz. Bu, aydın işkencesidir. Bu in
sanı oraya sokuyoruz. Dünya isyan ediyor, Sor-
bon'a isyan ediyor. Bizim okullar çok kötüdür 
diyoruz, hepimiz bağırıyoruz. Bunlarla kıyaslan-
mıyacak yerlerde de 40 000 öğrenci... Belki bir 
kısmı daha az kötü ama, her halde kötü olmı-
yanı içinde yok, rapora göre. Bu işkencedir. 
Bunun yaratacağı ilerideki sonuçları hesabetme-
mek sorumluluk duygusiyle bağdaşamaz. Hiçbir 
yerde bu türden özel okul bulunmadığı raporda 
yazılı. Bir tek örnek Kolombiya'da varmış, o da 
bizimkinden iyi imiş. Hani Batı uygarlığı fi
lân diyoruz, Batıyı taklidediyoruz ama böyle bir 
şeye geldi mi Batı matı ortadan kalkıyor. Do
ğuda da örneği yok, Güneyde de yok, Afrika'da 
da yok. Asya'da da yok. Ama bizim koşullar biz
dedir, biz böyle batakhanelerden ilim adamı 
yetiştiririz demek mümkün değildir. 
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Kâr tutkusuna ve özel kazanç hırsına daya
nan özel girişimcilik için de çok kötü bir rapor
dur bu. Aslında listemin niteliği bu durumu ya
ratıyor. Arkadaşlarım, benim sözüm değil; «Ka
pitalizm, çağımızda değerleri yok eden bir sis
temdir.» En ünlü kapitalistlerin kitaplarında 
böyle yazıyor. Ama akıllı, Şupeter gibi adam
ların. O da kapitalisttir. Kapitalizme kurban 
edilen bir sistem değerleri yokeder. İş
te burada kapitalizme kurban edilen bir 
eğitim sistemi vardır. En az kötüleri 
bile reformları ivedileşen resmî okullarla kıyas
lanacak durumda olmıyan özel okullarımızı ka
pitalizm tutkusu ve aşkiyle savunamayız. Çün
kü savunmak için bu aşktan başka hiçbir nedeni 
ben düşünemedim. Yarının yetişkinlerini kapi
talist tutkunun kurbanları halinde, bu koşullar 
içinde bulundurmak hiçbir vicdanın katlanamı-
vacağı bir sorumluluktur. Adam kazanç sağlı-
yacaktır diye yarının yetişkinlerini bu hale so
kamayız. 

Sonra, iyi yetismivenlerin dertlerini çekiyo
ruz, binlerce, on binlerce iyi yetismiyen insan
ları da göz göre göre bu yerlere bırakamayız. 
Plânın öngördüğü insan türünde de dengesiz
lik yaratıyor. İstediği alana öğrenci alıyor el
bette. Bu da ayrıca bir sakıncadır. Bakanlık 
bunların bir boşluğu doldurduğunu söylüyor. 
Evet bunlar bir boşluk dolduruyormuş... Hattâ 
açıkta kalan öğrencilere buraları gösteriyor. Sa
yın Bakan da söylemiş, «Oraya gidin» diyor. Ar
kadaşlarım bunlar uçurum. Uçurum boşluk 
doldurur mu? En büyük boşluk bunlar, eğitim
de en büyük boşluk bunlar. Bunlar bir boşluk 
dolduruyormuş!... Kötü yerin reklâmını ve 
müşteri kızıştırmasını Sayın Bakanın yapmama
sını temenni ederiz. Nasıl oraya öğrenci bile bile, 
gönderilir!... Bilmiyordu ise ona değineceğim 
zaten. 

Arkadaşlarım öneriler üzerinde, rapordaki 
öneriler kısmına, teklifler kısmına biraz dokun
mak istiyorum. Burada da bir koalisyon görü
yorum. Gerçek öneriler var, bir de sanıyorum, 
hatır için öneriler, var. Bu acıklı duruma çare 
olacak, çözümler getirecek öneriler yanında, 
gerçekten iyi öneriler yanında, ameliyathanede
ki hastayı uyuşturucu ya da acıyı azaltıcı ve 
sağlığı sürüncemede bırakarak, ölümünü biraz 
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daha geciktirici öneriler de yanyana. 1 nci, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü maddelerdeki görüşleri ben 
de paylaşırım, okumuyorum. Fakat, 11, 14, 15, 
16, 17 nci maddelerdeki görüşlerin hastayı af-
yonlatmaktan ve esası düzeltmek değil de etki
siz kalafatlamaktan başka bir etkileri olamaz. 
Bunu da sanırım ki, aslında raporun esas öne
mi, gözlem kısmıdır, öneriler o kadar önemli 
değildir, pek de görevi değildir komisyonun, 
ama onları da bir olumlu sonuç almak için yap
mış. Esas gözlem bize zaten gerçeği anlatıyor. 

Arkadaşlarım, bu acıklı durumun siyasal 
sorumluluk yönüne de değinmek, yasama orga
nının denetim gereğidir. Rapor hakkında bir 
önkonusma ile O, Senatosunun kanılarına ken
di amaçlarına uygun bir yön vermek istiyen 
Komisyona söylediklerinin tam tersi durum mey
dana çıktığı ve kanunun, yasanın kendisine ver
diği görevleri hiç yapmamış olduğu halde ba
şarılı bir kimse şeklinde konuşan sayın Baka
nı dinlerken, pes diyerek insanm parmağını ısır-
maması mümkün değil. însan parmağını ısırı
yor. Bu durumda bulunan bir sayın Bakan çı
kıyor, başarılı bir iş yapmış gibi burada konu
şuyor. Sayın Bakan konuyla hiçbir ilgisi olmı-
yan, işte neler yaptık, yatırım yaptık diyoruz, 
sanki konumuz o imiş gibi. Millî Eğitim Bütçe
sini görüşmüyoruz ki. Sonra yatırım yapılmasın
dan da fazla övünülmez. Milletin parası ile, mü
hendisin projesi ile, dairenin hazırlığı, yatırı
ma gelir. Yatırımda övünülecek şey; hükümet
lerin verimi artırıcı tedbir, hızlandırıcı tedbir
leri varsa olur. Yoksa Devletin vergisine, mille
tin vergisine, mühendisin projesine, dairenin 
yaptığı işe bak benimdir diye sahip çıkmak 
mümkün değildir. Her dönemde olur bunlar. 
Ama, bir hükümet bir iktidar bunları çok verim
li yapıyorum, çok hızlı yapıyorum, çok iyi kulla
nıyorum, iç ve dış paraları, yardımları çok iyi 
kullanıyorum der, kullandığının belgesini verir
se o zaman övünebilir. Yoksa şu kadar milyar 
lira bütçeden ayırdık, Türk milleti siz şu kadar 
milyar verdiniz ben de şu kadar ondan aldım, 
ama yatırımları yıl sonunda yapamadım!.. Böy
le görünüyor Türkiye'de. Hattâ Komisyonda yu
karda arz ettim; Lüksemburg'tan bilmem nereye 
kadar yardım alıyoruz, dış yardım. Az gelirli 
vatandasın sırtına binip para alıyoruz, yıl so
nunda yatırımları yapamıyoruz. Bu, dedim, Tür

kiye için, Türk Devletinin sorumluları için utanç 
verici bir iştir, memuru için de, hepimiz içn de. 
Fakir olacağız, dışardan para alacağız içerdeki 
insanların en fakirlerine dolaylı vergilerle yük
leneceğiz, aldığımızı da kullanamıyacağız. Övü
nülecek şey bunu kullanmakta becericilik, üs
tünlük ve verimdir. 

Raporun doktrin ve politika ile karıştığını... 
Doktrinle, politika ile karışmış rapor. Komisyo
nun bu etkide kaldığını söylüyor Sayın Bakan. 
Kusurunu meydana çıkaran bir resmî organı, 
evet kusurunu meydana çıkaran bir resmî orga
nı, bu tip suçlama Hükümete yakışmaz. Hakkı 
da değildir. Cumhuriyet Senatosu adına görev 
yapan bir komisyonu Hükümet üyesi, yürütme 
organının üyesi çıkıp da siz doktrine saplandı
nız, siz siyasal eğilimlere kapıldınız, siz sapıttı
nız der gibi burada söylemek hakkı yoktur, bir 
Hükümetin. Sonra öğrendik M, bakıyorum üye
lere Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı da aşırı sol dokt
rine kapılmış meğer. Raporda öyle görünüyor, 
çünkü o da üye. O da imza etmiş. Hangi doktrin 
bu acaba? Bunu da söylesin de öğrenelim. Han
gi doktrinmiş bu? Tanıdığımız arkadaşlarda 
böyle eksantrik bir doktrine saplanmış kimse 
görmüyorum. Her halde bu benim söylediğimi 
beşi A. P. li olan komisyon üyeleri soracaklar bu 
hesabı. Bizi mi komünist söylüyorsun, bize mi 
aşırı diyorsunuz? Biz Komisyonun çoğunluğu 
idik. Bu hesabı onlara bırakarak, demek A. P. 
liler içinde de komünist, aşırılar varmış, ki bu 
rapora onlar katılmış. 

Komisyon göreve başladığı ortam etkisinde 
kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar, senatörler bilinç
li insanlar, yüksek öğrenim yapmış, yaşları ke
male gelmiş, öyle ortamın bilinçsiz etkileri altın
da sürüklenen insanlar değil. Tarafsız ve objek
tif değillerdi. Kim veriyor bunu? Suçlu duru
munda olan. Hayal ve şevk kırıcılığı yaratmış, 
bu rapor. Kimde? Batakhaneleri işletenlerde. 
Kimde şevk kırıcılığı yaratmış? Bu sözleri, bu 
eğitim bataklıklarını işletenlerle, Bakanı aynı 
laflan söylemekle görüyoruz. O eğitim bataklık
larının da işleticilerinin beyanlarını okuduk, bir 
baktık M, Sayın Bakan da öyle söylüyor. Sayın 
Ertuğ da aynı o lâfları tekrar ediyor. Bu galiba 
iyi ayarlanmış. 

Arkadaşlarım iyi yönlerini de söylememiş 
rapor. Neresi imiş iyi yönleri? Burs vermişler, 
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kredi vermişler, indirimli eğitim yapmışlar. Bu 
utanç yuvalarının çekiciliğini artırmaktan öte 
hiçbir etkisi olmıyan devede kulak türünden iş
leri öğme, herhalde komisyonun görevi değildir. 
40 bin kişi içinde 400 kişiye burs vermiş. % 1, 
zekâttan da az. Zekât % 2,5 tur. Yani bu aldı
ğının zekâtını bile vermemiş. Ama, ne güzel yap
mışlar bunlar, zekâttan daha az vermiş ama, 
niye bunları övmediniz. Neresi övülür arkadaş
lar, bir insanı şapkası güzel, ayakları güzel, el
bisesi güzel, ama biraz beyni yok. öyle ise bu
nu Bakan yapalım diyebilir misiniz? Bu üniver
siteler de böyle, beyinleri yok efendim. Eğitim 
yönü yok. Yönü olmıyan bir şeyi efen
dim şapkası filân iyi bir adamdır, bu
nu Senatör yapalım, bunu Bakan yapa
lım diyemeyiz ya... Burası da beyni ola
cak yer, eğitim kurumundan istenen hiçbir 
şey yok onda. Ama, kredi vermiş, burs vermiş, 
birşeyler yapmış ama, zekâtın üçte birini ver
miş, bunu öveceksiniz, öğülecek tarafları yok 
arkadaşlar. Elbette her kötünün bir yerine bir 
şey bulursunuz ama, ne amaçla eleştiriyorsunuz, 
amacınıza göre eleştirme ve kanıya varırsınız. 
Araştırma açılır açılmaz Bakanlık ve bu eğitim 
batakhaneleri telâşla harekete geçtiler. Biliyo
rum bâzılarını da. Çok iyi olsun g-erekçesi ile 
tüzük hazırlanmasını da altı ay içinde yasa em
rettiği halde, üç yıl geciktiren Bakanlığa bir 
şey söylüyorum. Çok iyi olsun tüzük diye altı 
aylık süreyi üç yıl geciktirmiş. Anayasayı, Ku
rucu Meclis beş ayda bitirmiş. Bütün hazırlıkla-
riyle birlikte bir yıl. Bu demek Anayasadan da 
çok güç bir şey bu. Bu kanunun öngördüğü 
tüzük, Anayasa bir yılda bittiği halde, bütün 
hazırlıkları bu üç senede bitememiş. Böyle lâf
lar, Cumhuriyet Senatosu gibi seçkin üyelerin 
bulunduğu bir kurul karşısında konuşulamaz. 
Bir binada tek okulu biz de isterdik diyen Sa
yın Bakan, ama Danıştaym kat mülkiyeti ile 
ilgili kararı var. Ne demiş Damstay? Bu katları 
özel okul diye kullanın, yasanın size verdiği hü
kümleri kullanmayın diye karar mı vermiş dams
tay. Danıştaya kat mülkiyeti ile ilgili dâva gelir, 
Danıştay ona göre karar verir. Kat mülkiyeti 
ile ilgili değil bu. öğretim kurumlarından iste
nen niteliklerle ilgilidir Bakanın görevi. Şu ka
dar öğrenici şu sınavı kazanmış, mümkün. Bu 
da bir belge değildir. Bir kanıt değildir. Hattâ 
okumamış birçok insanların, üniversite mezunu 
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insanlardan daha bilgili olduğunu görüyoruz ha
zan. Eh öyle ise okumıyalım. Çünkü okumıyan 
daha bilgilidir diyebilir miyiz? Gönderilen ku
rulların, heyetlerin raporlarına suçu yüklüyor 
Sayın Bakan. Gönderdiğim kurulların raporuna 
göre işlem yaptım. O halde demek istiyor M, bu 
kurullar sahte rapor verdiler. Bunun başka bir 
tarafı yok. Gerçeklere uymıyan rapor verdiler. 
Peki bu sahte rapor veren kurullara ne yaptı 
Sayın Bakan? Kendisini aldatan, kendi diyor, 
onların verdiği rapora göre; demek raporu uy
gun bulduk, yasaya uyuyor, ben de açtım. Peki 
o rapor yasaya uyuyor ise, sahtedir öyleyse ra
por. O sahte raporu veren kurul üyelerine karşı 
ne işlem yapılmıştır. Bütün bunları görünce es
ki, yeni yasaları uygıılamıyan görünce aklıma 
bir soru geliyor. Acaba bu kanunu, bu yasayı 
uygulıyacak makam neresidir? Hangi Bakanlık
tır? Şüphe geliyor insana. Bunlar özel girişim
cilik saydığı ve bunlarda ticarethane gibi iş
letildiğine göre, yoksa bizim karşımıza Ticaret 
Bakanı mı gelmeli. Çünkü özel girişimcilik bu, 
ticarethane halinde, başka bir niteliklerini göre
medik. öyle ise Ticaret Bakanını çağıralım, 
onunla konuşalım. 1966 da bozukluğu rapor edi
len okula, burada okundu, 1966 da bozukluğu 
rapor edilen okula, Senato Komisyonu harekete 
geçinceye kadar kimse dokunmamış. İki yıl ge
ne bozuk raporla işlemiş. Sonra bunun yapıl
madığını meydana çıkaran komisyon suçlu olu
yor. Niye bunları söyledi, özel okularm duru
mu, özel girişimcilik aşkı, ya da düşmanlığı ile 
ilgili değildir arkadaşlar. Bu Türkiye'nin yarın
larını düşünmekle, Türkiye eğitiminin bir ayı
bını gidermekle ilgilidir. Bu kazançla, mazanç-
la özel girişimcilik düşmanlığı veya aşkı ile ilgili 
değildir. Eğitimin bir ayıbını gidermek zorun
dayız bugün. Dünyadakilerin tersi bir yöntem 
ve uygulamakla herkesi şaşırtmak istemiyorsak 
yarınlarımızı sabote edecek bir kaç kişinin ka-
zanç hırsı ile, yarınlarımızı sabote edecek bu 
yuvalara çare bulacağız. 

Arkdaşlarım, çok ilginç olaylar vardır. Tür
kiye'de eğitimde üç önemli hatırladığım kadarı 
ile olay olmuştur. İkisi çok olumlu olduğunu 
dünya kabul etti. Birisi köy enstitüleri idi, di
ğeri yedek subay öğretmen idi. Ben üç yıl önce 
Tahran'da iken iran'ın bizden alıp uyguladığını 
Halk Partili, Adalet Partili arkadaşlarla gö
rünce hepimizin ağzının suyu aktı. Ne güzel iş 
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diyoruz. Sonra bir ara arkadaşlara bu güzel iş 
dediğiniz bizdeydi, ikiniz birden kapattınız 
bunu, 

İkiniz birden çullandığınız, kapattınız bu
nu, bu bizde idi, bunlar bizden öğrendi bunu. 
Bütün dünya övüyor, çok güzel bir buluş diyor, 
şahane bir buluş. İran da diyor biz bunu sizden 
aldık. Bizimkiler de kapattı onu. Enstitüleri 
de kapattık. E... Sonra bu ayıp yaşıyor, özel 
okullar gene dünyaya hiç benzemiyor. Bakın 
üç tane büyük iş yapmışız. İkisini yok ettik, 
üçüncüsü duruyor ve savunuluyor, özel gerişim-
cilik, mübarekler yaşasın. Arkadaşlarım, yük
sek öğrenimin devlet eliyle yürütülmesinden 
yana olduğunu söyliyen sayın bakanın ve< onun 
görüşlerini benimsiyenlerin üniversitenin Dev
let eliyle kurulmasını öngören Anayasayı hile-i 
seriye yolu ile yorumlıyarak eğitimimizi soy-
suzlaştıracak bir davranışta bulunmalarına göz 
yumamayız. Lozan'a aykırı olarak kurulan bir 
yabancı yönetimli öğretim kurumunu da kapat
mayı öngören, Anayasanın bu hükmü, evet Ku
rucu Mecliste biz bu görüşü savunuyordu]?;, ka
patır da deniyordu o zaman. Çünkü Lozan'a 
aykırı kurulan bir yüksek öğrenim kurumunu 
yabancı yönetimli kapatmayı da öngören bu 
Anayasa hükmünü bu derecede eğitimde urlar 
yaratacak şekilde uygulanacağını hiç düşüne
mezdik. Aklımıza gelmezdi bu. Üniversiteye, 
Anayasanın hükümlerine bir bakalım. 21 nci 
madde özel okul 'deyimini kullanıyor arkadaş
lar. Ama. yüksek okul diye bir lâf yok, Özel 
okul diyor yalnız. Belki akla yükseği de gelebi
lir. Fakat 120 nci madde üniversitelerin ancak 
Dtvlet eliyle kurulacağını emrediyor. Bir defa 
üniversite niteliği oldu mu, Devlet eliyle kurul
ması Anayasanın emri. Gerçi Anayasaya uygun
lukları gibi akademik tartışmalar bir yana, var 
olan yasayı, 625 sayılı yasayı bile hiç bir önem
li hükmü ile uygulamıyan bir tutum 'karşısın
dayız. 

Fakat üniversitelerimizdeki hukuk otorite
lerinin fakülteler halinde verdikleri kararlar 
varken, hem İstanbul, hem Ankara hukuk Fa
kültelerinin verdiği kararlar varken; Anaya
saya aykırılık ileri sürülemez diyenlere de bir 
kaç söz söylemek gerekir. Anayasayı onların 
saydığı kadar biz de sayıyoruz ve ona aykırı 
bir görüşü savunmuyoruz. Bir defa açık ve ke-

| sindir ki, üniversiteye denklik iddiasında hiç 
bir özel okul açılamaz, Anayasaya aykırıdır. 
Üniversiteye denk. Bir nedeni var elbette. Üni
versite eğitiminin yapılış şekli ondan istenilen
ler, Anayasada diyor ki, ancak Devlet bunu ya
par. Ona denklik iddiasında bulunan mühen
dis, derse ki mühendis okulu da ben ona denk 
değilim, ben ikinci derecedeyim, bir şey demem. 
Belki bir ba§<ka görüştür. Bir eczacılık okulu, 
bir İktisadi İlimler Akademisi, bilmem başka 
bir tıp, yahut kimya derse ki, ben ona eş deği
lim, ben de kendi kendime eğitim yapıyorum. 
Bu olabilir. Ama ben üniversiteye denk diplo
ma veriyorum dediği gün, Anayasa üniversite 
eğitimini Devlete vermiş olduğu için, inanıyo
ruz İd Anayasaya aykırıdır. Sonra özel hukuk 
okulunun açılışında sayın bakanlık itiras edi
yor. E... Özel hulıuk okulu acılamaz da, özel 
mühendislik okulu nasıl açılır. Özel hukuk oku
lundan çıkanın hâkim olması şart değil, avu
kat da olur, başka iş te yapar. Nasıl olurda tıp 
açılır? Eczacı açılır, kimya açılır? O saman ada
mın, insanın aklına geliyor bizim de uzmanlığı
mız var. Biz de bir özel harbiye açalım. Koman
dolar moda şimdi, komando yetiştirelim. Böy
le anarşist bir görüş savunulamaz, bence. 

Özel usmanlığı olanlar açsın diyebilirsiniz. 
Özel amaçlı özel ofcnıllar vakıf yada özel kurum 
halinde ancak açılabilir. Özel amaçlı özel okul
lar. Bunlardan örnekler var, söylediler burada. 
Bâzılarına biz de katılıyoruz. Türk Eğitim Der
neği Türkiye'de en güzel örneklerdendir. Ama 
vakıftır. Kazancı kimsenin cebine gitmez. Lâbo-
ratuvarına giren ilk okuluna gidin, lisesine gi
din, insanın göğsü kabarır. Pek güzel bir eği
tim kurumu. Ama kazanç hırsı, kazanç kimse
nin eline gitmiyor ki. Doğrudan doğruya ora
ya harcanıyor. Arkadaşlarım, bilim ticareti ve 
eğitim işportacılığına asla bir gerekçe buluna
maz. Bu durumda, bu duruma el koymak için 
gerekli harcamalardan da asla kaçınamayız. 
Yüksek öğrenim kadrosunu genişletmek, ku
rumlarını genişletmek, gençliği yetiştirmek, ar
kadaşlar hepiniz takdir buyurursunuz ki, hiç
bir yatırıma benzemez. En üstün yatırımdır. 
Bütün yatırımları da o yapar. Değil Boğaz Köp
rüsü gibi lüks şeyler. Keban Barajı, ki Türki-
yenin en önemli yatırımı, o bile yüksek öğre
nimin sorunlarını çözmede önceliği geride bıra-

j kır. Onun için yüksek öğrenim gerekli ise dev-
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let bütün gücü ile oraya yönelir onu ele alır. 
Ve hangi millet bunu çözmüşse, savaşlar geçir
diği halde, en kısa zamanda kalkmıyor. Alman
ya karşımızda örnek, görüyoruz. Taş taş üze
rinde kalmamışken eğitilen kafalar bir kaç yıl 
içinde yarattı yenisini. Onun için hiç bir eği
timle kıyaslanmaz. 

Sayın arkadaşlarım, bu ayıp durumu derhal 
düzeltmeliyiz. Sayın Bakanın tutumu hiç umut 
verici değildir. Hâlâ bu kurumlarda iyi yönler 
arıyor. Artık bir düdüklü tencere hikâyesinden 
kurtulunacağmı müjdeliyerek bizi de çocuk gi
bi sevindirmek istiyor. O düdüklü tencere hikâ
yesinin var olduğunu itiraf ediyor ama buraya 
gelinceye kadar ona bir şey yapmamış. 

Arkadaşlarım, bir kıyaslama yapmak için, 
hepinize bir vicdan hesaplaşması yapmak 
için bir iki kıyaslama yapacağım, arkadaşla
rım. Bir zamanlar Türkiye'nin bir Genel Kur
may Başkanı reddettiği oğlu mahkemeye düştü
ğü zaman benim işgal ettiğim yüksek makam bu 
bölge altında bulunamaz dedi ve yerinden ay
rıldı. Elbette rahmetle anıyoruz. Aramızda da 
bulundu. Rahmete lâyık bir insan olduğunu 
gösterdi. 

Bir Millî Savunma Bakanı diğer Bakanla 
ilgili bir soruşturmadan ötürü ben gölgelerim 
bunu dedi ve Millî Savunma Bakanlığından ay
rıldı Şimdi bir bakıyoruz ki, ayıpları ayyuka 
çıkmış öğretim kurumlarının baş sorumlusu sa
yın Bakan, hiç böyle şeyler aklına getirmiyor 
Üstelik, ben onun yerinde olsam çıkardım, ya 
biliyorum bunları, ya bilmiyorum. Bilsem elbet
te yapmazdım. Bilmediğime göre arkadaşlar 
afedersiniz, çok büyük kusur içinde bulundum, 
bu fecaata ben dayanamıyorum derdim. Ne 
müthiş bir durum bu? Buna ben dayanamam 
derdim. Devlet ciddîliği ile bağdaşamaz böyle 
şey. Dünyanın hangi demokrasisinde bu duru
ma düşen bir Bakanlık hâlâ denetilmeden böyle 
durabilir? Bir yer gösteriniz. Çok daha küçük 
işler için hükümetlerin tümü düşer. Bu çünkü 
beyan edilmiş. Değildir öyle diye iddia edilmiş, 
komisyonda iddia edilmiş, burada iddia edil
miş. Sonra arkadan skandallar çıkmış özel eği
timde. Bunun başında baş sorumlu her halde 
çıkıp da ben neler yapıyorum, bak falan Devle
tin Hazinesinden paralar yatırıyorum diye bizi 
avutması mümkün değildir. Onun için arkadaş
larım buradan söylemeyi bir vicdan borcu sayı

yorum. Bu durum gensorusuz atlatılırsa genso
ru yetkisi olan organlar sorumluluk altında ka
lır. 

Arkadşlarım, bilim ticareti ve eğitim kara
borsacılığı halinde eğitimimiz sürülen bu ayıp
tan ve ikinci sınıf damgalı aydın işkencesinden 
toplumu kurtarmakla karşı karşıyayız. izmir 
skandali en yeni tanıktır ki, bu kurumların kö
kü kazınmalıdır, öğretmen diyor yeğenimi dön
dürdüm, sonra geçmiş buldum onu. Profesör 
diyor bunu. Böyle okullar çalışıyor. % 15 geç
mişti, bir de baktım hepsi geçmiş diyor. Haberi 
yok öğretmenin, profesörün haberi yok. Ne de
recede doğru bilmem, ama gazetelerde okuyo
ruz. Bunun için ; 

1. Bir zaman süresi içinde plânlı şekilde 
bunların çoğu kapatılmalıdır. Bunlardan Türk 
eğitimi temizlenmelidir, artık. Devletleştirilebi-
lenler devletleştirilmelidir. Tabu hemen bu an
da hepsi kapatılamaz, çocuklar açıkta kalır. 
Onun için bir plâna dayanılarak kapatılmalı
dır. Devletleştirilebilecek nitelikte olanlar dev
letleştirilmelidir. 

Özel amaçlı okullar ve vakıflar halinde ol
mayacak hiçbir özel yüksek okul bulunmama
lıdır. Tekrar ediyorum gerçek inancımı. Özel 
amaçjlı ve vakıflar halinde olmıyacak hiçbir 
özel yüksek okul bulunmamalıdır. Bu duruma 
çare bulunmazsa gelecek kuşakların ağır suçla
malarına hedef olacağız. Ben arkadaşlarım, bu
na katılmıyacağınızı, bu gelecek kuşakların so
rumluluklarına hedef omııyacağmıızı huzuru
nuzda en açık şekilde belirtmek isterim. Sizleri 
de böyle bir sorumluluk ve gelecek kuşakların 
suçlamasına katılmamaya çağırır, hepinizi saygı 
ile selâmların. (Sol ve orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma düzeni ile ilgili bir 
önerge var. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Özel yüksek okullarla ilgili rapor üzerndeki 
görüşmeler sonuçlanıncaya kadar müzakerelere 
devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Kayseri 
Cemal Yıldırım Sami Turan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 
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BAŞKAN — Daha 19 sayın üye söz almış
tır. Hükümet ve komisyon adına konuşmalar da 
yapılmamış bulunmaktadır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, önergenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ddkeçligil, lehinde. Leh 
ve aleyhte birer kişiye söz vereceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; çok önemli bir 
konunun tartışması yapılmaktadır. Bunun ace
leye getirilerek, sabahlara kadar üç beş kişi ile 
burada müzakeresinin, tartışmasının yapılması 
konunun ağırlığı ile asla bağdaşamaz. Aslında 
şu anda bile, bu salonda, vaktin geç olması do-
layısiyle, çoğunluk yokken birde saat 12,00 de 
1 de burada çoğunluk bulmaya imkân yoktur. 
özel okullar gibi gerçekten memleketin çok mü
him bir dâvası olan bir işin aceleye getirilerek 
sadece boş sıralara hitabetmek suretiyle geçiş
tirilmek asla doğru olmaz. Normal seyrine bı
rakmak suretiyle bu isin derinliğine inilmesinin 
faydalı olacağı kanısındayım. Bu bakımdan 
önergenin aleyhinde bulunuyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, lehinde. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, arkadaşlarımız elbetteki dışarıya 
çıkar gelirler. Sıraların boş olmadığı da mey
danda. Ve arkadaşlarımızın ehemmiyet verdiği 
meydanda, Fakat şunu itiraf edelim ki, bu 
uzayıp gitmeye tahammülü yok. Haddi zatında 
takriri veren komisyon üyeleri arkadaşlarımız. 
Bunu uzattığımız müddetçe iyi netice alamayız. 
Bence takririn kabulü ile, bunu da gece hallet
memiz yerinde olur. Aynı zamanda bütçe müza
kereleri için de hazırlıklarımız var. Bir isi sı
cağı sıcağına yaparsak kıymet kazanır. Uzattı
ğımız müddetçe iyi netice alamayız. Hürmet
lerimle. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İyi neticeden 
kasdettiğiniz nedir?... 

BAŞKAN — Görüşmelerin sonuna değin ça
lışma istiyen önerge okundu, aleyhinde bir sa
yın üye lehinde bir sayın üye konuştu, önerge

yi oylarınıza arz edeceğim: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Sayılar birbirine çok yakın bu
lunmaktadır. önergeyi kabul edenler, aralıksız 
devamını istiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... öner
ge kabul edilmiştir. 

Ancak bir hususu Başkanlık ayrıca oylamak 
zorundadır. Başkanlık Divanı şüphesiz ki insan 
takatinin icabı, Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet ile birlikte 21 konuşma olacaktır. Üyele
rin şüphesiz yemek zamanı da vardır. Bu bakım
dan saat 20 ye kadar devam 20 den sonra 
Yüksek Heyetin münasip gördüğü bir müddet 
yemek aralığı verdikten sonra gece devam etme 
hususu ancak mümkündür. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saat 
20 den sonra çok geç oluyor. Normal olarak 
"aat 19 da ara verip 21 de toplanalım efen
dim. 

BAŞKAN — Mümkündür. Yüksek Heyet 
bir kararda bulunursa. Saat 19 a kadar ça-
bsma ve 21 de toplanma hususu da vardır. 
O halde bu hususu, Sayın Aspaslan bu hususu 
mu teklif ediyorsunuz. 

Fakat müsaade ederseniz şu şekilde diyelim. 
saat 21 çoktur, isterseniz saat 19 da ara 
ve 20.30 da toplanma şeklinde... 

TURGUT CEBE (Ankara) — Saat 21 de 
Heyeti Umumiyede kimseyi bulmak mümkün 
olamaz. Hattâ yediye kadar çalısın yediden 
sonra bir inMta ile devam etmeye de lüzum yok. 
Konuşacak arkadaşlar da azalmıştır. O sebeple 
inki+asız devamını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Daha 19 sayın üye Hükümet 
ve Komisyon konuşacaktır. Bu sebeple kısa bir 
müddet içerisinde ^iteceğine ait bir durum mev
cut değildir. Teklifler de vardır, ret veya kabul 
oylarınıza bağlıdır. Sayın Alpaslan 19 a ka
dar çalışma 20 30 da toplanmak üzere ara 
verilmesini teklif etmektedir. Bu hususu oyla
rınıza arz edivorum. kabul edenler... Kabul et
miyenler... 19 ile 20.30 arasında ara verip 
saat 20 30 da totVanmak üzere bir çalışma düze
nini oyîanrn^a a^z ediyorum: Kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Lû+fen oturunuz. Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
edilmemiştir. Devam ediyoruz. Sayın Hayri 
Dener. 

Sayın Dener bir dakikanızı rica edeyim. Bir 
önerge gelmiştir. 
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Sayın Başkanlığa 
özel yüksek okullar hakkındaki Araştırma 

Komisyonu raporu üzerinde kişisel görüşlerini 
belirtmek üzere söz istiyen sayın üyelerin konuş
malarının 15 'er dakika ile kısıtlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

İzmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — üyelerin konuşmalarının 15 er 
dakika ile sınırlandırılması istenmektedir, öner
genin üzerinde söz istiyen?.. önergenin aleyhin
de buyurun Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; gördük ki memleketin büyük 
bir dâvası, bir yüksek öğretim dâvası ele alın
mıştır. Bunu daha çeşitli yönleri ile ortaya ko
yacak arkadaşlarımız vardır. Bunu bu şekilde 
10 - 15 dakikalık bir zaman içerisine sıkıştırıp, 
gelişi güzel bir geçiştirme yapmak Yüce Sena
tonun bu işi ciddiye alışı ile bağdaşamaz. Ma
demki bunun üzerine Yüce Senato bu kadar 
önemle eğilmiştir. Öyle ise, bunu halledici, bir 
yola sokucu çalışmaları arkadaşlarımız burada 
arz etsinler. Bir neticeye varalım. Yoksa 10 
dakika, beş dakika gibi böyle tekliflerle bu 
önemli dâvanın çözümüne girmişken, cepheden 
kaçma gibi bir durum olur ki ne efkârı umu
miye, ne de sizler bunu tasvibetmezsiniz sanı
yorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar lehinde buyu
run. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan. değerli arkadaşlarım; konu hakikaten 
önemli. Fakat tâbirler değişik. Cepheden kaç
ma; bütün memleketin hayatiyeti ile ilgili bu 
konuda mutlaka çoğunluk varken konusalım; 
hayatiyeti ile ilffili bu konuda kısıtlamayalım, 
Bunlar gayet güzel sözler ve hakikaten memle
ketin hayatiyeti ile ilgili bir hâdise muvacehe
sinde olduğumuzu grupum adına yaptığım ilk 
konulmada arz ve beyan ettim. Fakat mem
leketin en ziyade hayatiyeti ile ilgili şu mura
kabe vasıtamız yanında bir de murabake vesi
lemiz var. Filhakika Anayasanın 88 nci mad
desinde murakabe vasıtalarının yanında mura
kabe vesilesi dercedilmemisti. Fakat o mura
kabe vesilesi bütün dünyada mevcut parlöman-
ter rejimin ve parlâmentoların en büyük mu
rakabe vesilesidir. 

Değerli arkadaşlarım burada eğer bir azın
lıkta bulunuyorlar ise, kendilerine tahmil edilen 
bütçe sözcülüğü vazifesini Cumhuriyet Senato
sunda, elyak bir şekilde, başarabilmek için ça
lışma içindedirler. Ayın 28 inde bütçeye baş
layacağız. Bütçe Komisyonunda müzakereler 
devam etmektedir. Bir hafta süre ile Bütçe 
Encümeni azalarımızın ne kadar kesif bir ça
lışma içinde bulunacağını takdir edersiniz. Ko
nuşmacılarımın kütüphanelerde çalışmaktadır
lar. O itibarla şu murakabe vasıtasının yanın
da bu büyük murakabe vesilesini de nazarı iti
bara alalım ve Cumhuriyet Senatosunda Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bu 
murakabe vesilesi dolayısiyle, bütün meselele
ri ortaya koymak niteliğinde de olduğunu ka
bul edelim. 

Şimdi arkadaşlarım, grup sözcüleri enine 
boyuna hâdiseyi önümüze serdiler. Ve bu tak
rir verilmeden evvel konuşan arkadaşlarımız 
enine boyuna hâdiseyi önümüze serdiler. Son
ra bu öyle bir murakabe vasıtasıdır ki netice
sinde bir karar istihsaline yetkimiz yoktur. 
Anayasa bu vasıtayı böyle koymuş. O itibarla 
lütfedip şu gerekçeler muvacehesinde arkadaş
larım diğer arkadaşların konuşmalarını kâfi 
görsünler ve 15 dakika içinde hakikaten mese
leyi tenvir edecek fikirlerini beyan etsinler. Ve 
bu kısıtlama değil de yani cephe... Cephe asıl 
muhterem arkadaşlarım, eğer bu bir cephe 
ise, bir murakabe bir cephe ise bu cephe asıl 
ayın 28 inde kurulmaktadır. Bütün teçhizatı
mızla mücehhez olarak bu cephede çarpışalım. 

Binaenaleyh bu imkânlar elimizden alınmak
ta değildir. O itibar ile takrire iltifat etmeni
zi istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Leh ve aleyhte... 

SALİM HAZERDAĞLI f Elazığ) _ Sayın 
Başkanım, şimdiye kadar yapılan uygulama
da söz verildikten sonra takrir tatbik edilirdi. 
S^yın Hayri Dener'e söz verdiğinize göre, eğer 
"Hu takrir k?J>ul edilirse ona teşmil etmemeniz 
lâzımgelir. Çünkü söz verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdasrlı. hukuk kai
delerine uygun, benim de tereddüdüm olan bir 
hususa temas ettiler. Gerçekten ben Sayın 
Havri Dener'i cainrdıktpn sonra önerce veril
miş bulundu. Sayın Denerin müktesep hakkı 
olması gerekir. O bakımdan önerge kabul edil-
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se dahi Sayın Hayri Denemden sonra uygula
yacağım. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade 
eder misiniz, bir husus var. Arkadaşıma söz 
verdiğiniz için bir hususu tavzih edeyim. Sa
yın Hayri Dener'in geçmiş hizmetleri ve mes
leğe vukufu itibariyle dinlemeyi iştiyakle arzu 
ederiz. Yalnız şu hususu tavzih edeyim, öner
ge zatıalinize Sayın Hayri Dener'e söz verdik
ten sonra değil, daha çok evvelden tevdi edil
miş bulunmakta idi. 

BAŞKAN — Doğru, önergenin Başkanlığa 
gelmesi hukukî neticeyi tevlidetmez. Okundu
ğu zaman eder. Bu araida benim yorgunluk
tan mütevellit bir ihmalim olmuş. Derhal oku-
yamamış isem, ki Ahmet Yıldız konuştuğu 
sırada zaten okuyamazdım. Sözünü kesip bir 
işlem yapmama imkân yoktu. Bu arada önerge 
önümde, neye aidoldıığunu henüz okumadan 
Sayın Hayri Dener! çağırıp, Hayri Dener ko
nuştuğu zaman önergeyi okuma imkânına sa-
hifoolacağım sebebiyle okumamış bulunuyor 
idim. Arkadaşlarım ikazda bulundular, öner
ge vardır dediler. Bir taraftan Sayın Hayri 
Dener'i çağırırken, bir taraftan da önergeyi 
okudum. Ve gördüm ki önerge üyelerin konuş-
malariyle ilgilidir. Bu sebeple derhal arka
daşlarımızın ikazına uydum, önergeyi okut
tum. Ama umumi bir hukuk prensibi olarak 
işleme konmadan önce Başkanlık tarafından 
Sayın Hayri Dener çağırıldığına göre, arka
daşlarımız da izin verirler, bunu Sayın Hayri 
Dener'e Başkanlık adalet duygularını kullana
rak tatbik etmiyecektir. 

Şimdi sayın üyelerin konuşmalarının 15 er 
dakika ile sınırlandırılması istenmiş bulunmak
tadır. Bir sayın üye aleyhinde, bir sayın üye 
de lehinde konuşmuş bulunmaktadır, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hayri Denemden sonra sayın üyelerin 
karışmalarında 15 er dakika tatbik olunacak
tır. 

Sayın Dener, buyurunuz. 
HAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; her şeyden 
önce bir noktayı belirteyim. Konuşmam 15 da
kika değilse de 16 - 17 dakika belki sürebilir. 
2 dakika için özür dilerim. Mamafih bana da

ha uzun konuşma imkânı tanındığına göre, bu 
müsamahaya da ayrıca teşekkür ederim. 

Senatonun 23 . 11 . 1967 günkü toplantısında 
özel yüksek okullar konusunda, Sayın Millî 
Eğitim Bakanının da katılmasiyle, Senato 
araştırması açılmasına karar verilmiş bulunma
sı çok yerinde ve zamanında olmuştur. Bu iş 
için görevlendirilmiş bulunan komisyon tesbit 
edilen süre içinde programlı, objektif ve dik
katli bir çalışma yapmıştır. Komisyonun sa
yın üyelerine teşekkür etmeyi borç sayarım. 

Hepimize dağıtılmış bulunan komisyon ra
porunda görüldüğü üzere, komisyon işe başlar
ken, hazırladığı program uyarınca, önce Millî 
Eğitim Bakanlığı ile temasa geçmiş, sonra bü
tün özel yüksek okulları gezerek gözlemlerini 
yapmış, ilgililerle görüşmüş, okullardan bula
bildiği kadar belgeler almış ve umumi raporu
nu bu bilgi ve belgelere dayatmıştır. Her özel 
yüksek okulun durumunu, olabildiği kadar, 
her yönden açıklayan bir eleştirme ve okulun 
öğretmen listesi de eklenmiştir. Umumi rapor, 
bu konunun dışını ve içini imkânlar oranında, 
gösteren bir ışık niteliğindedir. Ne yazık ki 
görünüş üzücüdür. Bu üzüntüye bizim kadar, 
herkes kadar Milli Eğitim Bakanımızın, Ba
kanlık ilgililerinin de katıldıkları şüphesizdir. 
Araştırma süresinde mevcut bulunan özel yük-
ssk okulların bu üzücü durumu karşısında, ko
misyon raporunun sonunda «komisyonumuz 
özel okulların Devlet okullariyle erişilmek is
tenen seviyede olmasını öngören Anayasanın 
21 nci maddesinin üçüncü fıkrasiyle 625 sayılı 
özel öğretim Kurumları Kanununun 26 ncı 
maddesine de aykırı bir halde oldukları kanı
kma varmış bulunmaktadır» ifadesiyle bu ko
nudaki kanısını özet olarak belirtme zorunda 
kalmıştır. 

Türkiye özel Yüksek öğretim Kurumları 
Derneğinin bir süre önce 13 Aralık 1968 de bir 
gazetede okudıı<hım bildirisinin 9 ncu madde
sinin 1 nci fıkrasında: Cumhuriyet Senatosu
nun özel yüksek okullarda araştırma yapmak 
maksadiyle teşkil ettiği komisyonun bir yıl ön
ce yaptığı inceleme, durumu tamamen akset
tirmemektedir, denilmekle raporun durumu 
kısmen olsun aksettirdiğini kabul etmekte; 
ikinci fıkrasında ise; «Rapor, doğru ve yerin
de mütalâalara karşılık daha çok sayıda haki
katlere uymayan beyanları ihtiva etmektedir. 
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Kaldı ki bir yıl evvelki tenkide konu teşkil 
eden hususların bir çoğu halen düzeltilmiş bu
lunmaktadır» denilmekle de komisyon raporun
da, yarıdan da az olsa, doğru ve yerinde mü
talâaların bulunduğu, tenkide konu teşkil eden 
konuların 1 yıl önce var olduğu ve bunların bir 
çoğu o zamandan bugüne kadar düzeltilmiş 
olsa da, düzeltilmemiş olanların da halen mev-
cudolduğu kabul edilmektedir. Önce hepimizin 
hatırına gelen, hatırına geldiğini sandığım bir 
noktaya çok samimî olarak değinmek isterim: 
625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 
öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerin vaktinde 
çıkarılmamış olmasının, bu kurumların kuru
luş, işleyiş ve denetiminin tam olarak bir dü
zene sokulmamasında bir payı olduğu doğru
dur. Ancak adı geçen kanunu dikkatle oku
muş olanlar görmüşlerdir ki, bu kanun yapıla
cak tüzük ve yönetmeliklerde bulunması gerek
li birçok ayrıntıları da içine almaktadır. Bu
na göre yalnız bu kanun bile kapsadığı hüküm
leriyle ve ilgililerden beklenen gerçek bir gö
rev ve sorumluluk duygusu ile daha düzeni"' 
ve dikkatli olarak uygulanabilseydi, bueünkü 
üzücü durumun ortaya çıkması önlenebilirdi 
Durum üzücü olmakla beraber bunun bu su
retle tesfiye edilmiş olması gelecek için ümit 
vericiydi. Herkes icradan kesin karar ve ha
reketler beklemeye başladı. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının Bütçe Karma 
Komisyonundaki son beyanları özel yüksek 
okullar işinin dikkatle ele alındığını, Araştır
ma Komisyonu raporunda belirtilen noktaların. 
Bakanlığın teftiş raporlariyle de tesbit edildi
ğini, özel yüksek okulların hepisinin deneti
me tabi tutulduğunu, eksikleri görülenlere hu 
eksiklerini verilen süre içinde gidermedikleri 
takdirde kesin olarak kapatılacaklarının tebliğ 
edildiğini bildirmekteydi. 9 Ocak günkü Sena
to toplantısında Araştırma Komisyonu Sayın 
Başkanmın rapor üzerindeki açıklamalarından 
sonra, Sayın Bakanın yaptığı konuşmada eksik
liklerim gidermemede direnen yalnız bir özel 
yüksek okulun kapatıldığı ve yalnız 4 okula 
kapatılma ihtarının verildiği, buna karşılık 
bir yıl önce 20 olan özel yüksek okullar sayısı
nın bir yıl sonra, bugün 44 e çıktığı ifade ©dil
di. Devlet, malik bulunduğu her türlü güce 
rağmen bir yılda bunlardan bir tanesini bile 
gereği gibi açamıyacak durumdayken, özel 

teşebbüs bu işi nasıl başarabilmiştir? Bu okul
lar bu kadar kısa bir süre içinde kanunun em
rettiği açılabilme ve öğretime başlayabilme ağır 
şartlarını nasıl yerine getirebilmişlerdir? Sı
rası gelmişken burada önemli bir noktayı be
lirtmek isterim: 

Bir özel yüksek okulun yalmz ilk sınıf öğ
retimi için gerekli şartlan yerine getirmiş bu
lunduğunu görerek, bu okulun açılmasına izin 
vermek çok sakıncalıdır. Çünkü bundan sonra 
her bir üst sınıfın açılmasında Bakanlığın ayn 
bir denetimi gerekecek. Şartlar yerine getiril
memişse bu şartların, yerine getirilmesi için 
okula belli bir süre verilecek. Bu süre içinde
de eksikliklerini gidermemiş okulun kapatıl
ması ve bu okulda okuyan öğrencilerin okul
suz kalmalan sonucu ortaya çıkacaktır. Bu 
vüzden bir özel yüksek okulun açılışı, okulun 
'-ütün sınıflan ve okulun tümü için gerekli bü
tün şartların eksiksiz olarak ve geleceğe bıra
kılmadan yerine getirilmiş bulunduğunu tesbit 
~den denetime dayatılmış olması mecburiyeti 
^ardır. Açılma ve öğretime başlama denetim-
1 erinin bu esaslar içinde yapılmakta olduğunu 
Ş^yın Bakandan da duymuş olmak bize huzur 
"erecektir. 

Yeni açılan özel yüksek okullar, açılma ve 
iğretime başlama izni almadan önce, şüphesiz, 
teftiş görmüşlerdir. Dosyalan tamamdır. Fa-
kat bu kadar kısa bir süre içinde, bu kadar çok 
" .̂yıda okulun sayısı ve zamanı az olan resmî 
^kmler tarafından, her yönden ve tam bir ti
tizlikle denetimi ve bu denetime dayanarak bun-
Tann güvenle, gönül rahatlığıyla açılabilmesi
ne karar verilmesi ne kadar güçtür. Bu yeni 
okullarla birlikte aynca eskiden açılmış olan
lar da, ki topluca 4 okul, en çok bir yıl içinde 
^özetim ve denetime tabi tutulmuşlardır. Bu 
oluşlar insanı ister istemez derin düşüncelere 
^evk etmektedir. Bende de öyle oldu. 625 sa
yılı özel öğretim Kurumlan Kanunu bu kanu
na ait tüzük ve yönetmeliklerin kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
cıkanlacağını âmir bulunduğu halde, tüzük ta-
sansı ancak 3 yıl sonra Danıştaya gönderilebil-
miştir. Ağustos ayı Danıştay için tatil ayı ol
duğuna göre, ondan sonra geçen 4 ay içinde 
+üzüğün Danıştay'dan çıkmaması, sanıyorum 
bir ara kararla Millî Eğitim Bakanlığından is-
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tenilen bâzı belgelerle, üniversitelerden istenen 
mütalâaların henüz Danıştaya tam olarak gel
memiş olmasındandır. Hazırlanmış veya he
nüz hazırlanmakta olan yönetmelikler, ancak 
tüzükle birlikte etkin bir uygulamaya geçebi
lecektir. 

Ayrıca Sayın Bakan, Senatodaki yukarda 
sözü geçen konuşmasında, özel yüksek okulla
ra ait bina araç ve gereç standartlarının bu 
okullarda öğretim üyesi ve öğretim görevlisi 
olarak çalışabilme şartlarının son zamanda tes
bit edildiğini veyahut edilmekte olduğunu ifa
de ettiler. Durum bu olunca, yeni özel yüksek 
okulların açılmasına izin verilmesinin, her şe
yin hazır olduğu bir tarihe ertelenmesi gere
kirken, eskiden açılan 20 okula ek olarak ye
niden ve bir yılda daha 24 özel yüksek okul 
açılmasına izin verilmiş olması anlaşılması güç 
bir tutumdur. 

Son bir yıl içinde yapılmış olan okul açma 
Eteklerinin ertelenmiyeceği sözü de varidola-
anaz. Tüzük ve bâzı yönetmelikler henüz çıka
rılamamış veya bunların tam olarak uygulan
masına geçilememiş olsa da, Anayasamız ve 625 
sayılı Kanun Bakanlığa öyle güçlü, açık ve 
kesin yetkiler vermektedir ki, bir özel yüksek 
okul kurucusu yasaların istediği bu şartları, 
açacağı okulun her konusu ve bu okulun tümü 
için bütün sınıfları için, bir yılda değil, beş 
yılda bile kolay kolay yerine getiremez. Bun
ları yapamayınoa da okul açmasına istediği 
anda izin verilmemiş olması tabiî ve kanuni
dir. 

Şimdi derhal yapılması gerekli olan işe gele
lim: Olanlar olmuştur, fakat madem ki, bir 
hukuk devletiyiz. O halde bu işi de kanun yo
luyla bir düzene sokmaya mecburuz. Bunun 
için şunları önermek isterim : 

dilik 625 sayılı Kanunun hükümleri içinde bü
tün özel yüksek okullar tekrar ve sık sık dik
katli gözlem ve denetime tabi tutularak, her 
birinin durumu inceden inceye yeniden tesbit 
edilmeli. Noksanları olanlardan bu noksanları
nı, henüz açılmamış sınıflar dâhil, okulun tü
mü için Haziran 1969 başına kadar kesin ola
rak gidermeleri istenmeli. Bu tarihte istenilen
leri tam olarak yapmamış olanlar hakkında 
625 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere 
aykırı hareketi veya umumi emirlere aykırı 
harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim okul
ları, kurumları hareketinin ağırlık derecesine 
göre geçici veya sürekli olarak kapatılabilir 
hükmü mutlak surette uygulanmalıdır. Ayrıca 
içinde bulunduğumuz öğretim yılı sonuna ka
dar yeniden hiçbir özel yüksek okulun açıl
masına izin verilmemeli, açılmasına izin veril
miş olup da henüz öğretime başlama izni veril
memiş olanlar için de, bu izin, yıl sonuna ka
dar ertelenmelidir. Bana öyle geliyor M, Ana
yasanın ve ilgili kanunun bu konuda öngördü
ğü gözetim ve denetim tam bir titizlikle uygu
lanabildiği takdirde, bu okulların pek azının 
çalışmasına, devamına müsaade edilebilecek ve 
çoğunun kapatılması zorunluğu hâsıl olacaktır. 
Burada derhal şu soru hatıra gelmektedir. Bu 
halde kapatılan okullara devam etmekte olan 
ve bundan sonra girmek için okul arıyacak öğ
renciler ne yapacaklardır? Bunun için bir kı
sım öğrencilerin alınacak yeni tedbirlerle mev
cut devlet yüksek okullarına yerleştirilmesi ve 
yeniden olabildiği kadar kısa bir zamanda ih
tiyaç görülen bilim ve teknik dalları için tes
bit edilecek bir plân dâhilinde, benzeri Devlet 
yüksek okullarının yanında veya yakınında ye
ni Devlet yüksek okulları açılması düşünülebi
lir. Biliyorum, bu kolay bir iş değildir. Fakat 
özel teşebbüs bir yılda devletin gözü önünde 
ve devletçe şayanı kabul görülen 24 özel yük
sek okul açabüdiğine göre, Devlet gücü de iki 
üç yıl içinde bunların altıda biri kadar ve da
ha çok sayıda öğrenci alabilen yüksek okullar 
açabilmelidir. Açılacak bu Devlet yüksek okul
larına giriş için uygun bir giriş imtihanı şartı 
da konulursa, sanıyorum M, bu okullarda her
kes için değil, eğilim ve kabiliyetini iyice öl
çebilmiş, tesbit edebilmiş olanlar için yeteri 
kadar yer bulunabilecektir. Birçok gençlerin 

Millî Eğitim Bakanlığı içinde derhal yalnız 
özel yüksek okulların yönetimiyle görevli bir 
daire kurulmalı. Buradaki çalışmalar 625 sayılı 
Kanunda belirtilen nitelikte ve bu daire de, sü
rekli olarak çalıştırılacak bir uzmanlar heyeti
nin vereceği kararlarla yürütülmeli. Bu dai- ! 
re bir iki ay içinde henüz hazırlanmamış bulu
nan bütün yönetmelikleri hazırlamalı. Bu ara- | 
da yalnız özel yüksek okullar için hazırlanacak 
yeni bir kanun tasarısının Haziran 1969 tarihi
ne kadar kanunlaşmasına çalışmalı. Fakat şim- i 
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yüksek öğrenimleri için girecek okul bulama
maları üzücüdür. Fakat bunların yüksek okul 
niteliğinde olmıyan bâzı kurumlara, Devlet te
minatı altındadır diye girmeleri, gelecekleri 
için çok acı ve aldatıcıdır. Güvenilir bir gele
cek sağlıyan bir öğrenim için çırpman bir gen
ce ve onun üstünde titriyen ailesine bu kurum 
benim gözetim ve denetim altındadır diye Dev
let sözü ve teminatı vermek ve sonra da bu 
sözü gereği gibi tutma imkânını bulamıyarak 
bu gencin kaderini daha çok kurumun idare 
ve iradesine bırakmak Devlete yaraşır bir dav
ranış değildir. Altı yıllık tecrübe göstermiştir 
ki, birçok özel yüksek okul kurucuları okulla
rını daha çok âzami kâr sağlama yönünde ça
lıştırılan bir ticaret evi olarak almakta, Ba
kanlık da, çok üzüntü ile söylüyorum, bu tutu
mu yeteri kadar önliyememektedir. Tecrübeler 
ve beklemeler artık yeter görülmeli, Bakanlık 
bu konu için, az önce belirttiğim, kurulması ge
rekli, yeterli bir örgütle derhal harekete geçe
rek bu duruma son vermelidir. Böylece başta 
Millî Eğitim Balkanı ve Bakanlığı ile bu okullar 
öğrencileri ve aileleri olmak üzere bu önemli 
eğitim ve öğretim konusu ile uzaktan yakından 
ilgili herkes kamuoyu huzura kavuşmuş ola
caktır. 

Son olarak özel okul denilen kuruluş hak
kında mücerret ve umumî bir bakışla görüşü
mü açıklamak isterim. Amacı her şeyden önce 
kazanç olan böyle bir eğitim ve öğretim kuru
munda Anayasamızın emrettiği seviyede ve 
böyle bir kurumun varlık nedeni, sebebi vücu
du olan karakterde bir bilimsel, kültürel ve 
moral bir ortamın sağlanabileceğine inanma
maktayım. 

Senatomuz sayın üyelerini, mizacıma uygun 
olmasa da, uzunca bir konuşma ile işgal etti
ğim ioin özür dilerim. Ne yapayım ki, 45 yıl 
hizmetinde bulunduğum, elinden ve kalbinden 
tutulmaya muhtaç ve lâyık öğrenci denilen aziz 
insanı evlâtlarımdan fazla sevdim. Onlardan 
kırk bininin geleceği ve kaderi bahis konusu 
olduğu bugün onlara olan sevgi ve bağlılığım 
bana bütün bunları, her şeyi açık açık söyletti. 
Onları her şeyden önce ve her şeyin üstünde 
düşünmek, onlara hizmet etmek borcumuzdur. 
Böylece yurdumuzun geleceği de teminat altı
na girmiş olacaktır. Derin saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
107 sayfalık komisyon raporu, zaman dar

lığı dolayısiyle, Grene! Kurulda okunmamıştır. 
Yapılan konuşmaların mesnedi olan raporun 
tutanak dergisine dercini saygı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, 9 . 1 . 1969 
Perşembe günkü 18 nci Birleşim tutanağının 
sonuna hem komisyon raporunun, hem de ek
lerinin ilâve edildiğini ve tutanaklarda mev-
cudolduğunu ifade etmek isterim. 

Sayın Altan. 

NAKİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, kıymetli senatörler; bugün müzakere
sine devam etmekte olduğumuz özel okullar 
hakkındaki Senato Araştırması raporu Anaya
sanın 21 nci maddesi gereğince çıkarılan 625 
sayılı Kanunun tatbikatından olan özel okul
ların bugünkü durumunun ne olduğunu tesbit 
bakımından kurulmuş bir heyetin raporudur. 
Maa-esef g?ye bu olduğu halde ve Anayasanın 
83 nci maddesi bilgi edinilmek için araştırma 
komisyonu kurulacağını ve artştırma yapılaca
ğını, gerek İçtüzüğümüzde 138 ve 133 ncü 
maddeler aynı şeyi dercetmesine rağmen, ko
misyon bilgi edinmekten ziyade, hareket nok
tası olarak kendisine kendilerinin tanzim et
tikleri raporun beşinci sayfasındaki şu ibare
lerle doğrudan doğruya bakanın ve bakanlık 
mensuplarının bu kanunla tatbikatta ne gibi 
kusurlarının mevcııdoMuğunu tesbit noktasın
dan hareket etmekle, sabit bir fikirle, içtüzü
ğün ve Anayasanın bu bilgi edinme hususun
daki emredici hükmünü çiğniyerek işe başla
mıştır. Raporlarında bunu mütaakıp komisyo
numuz bir çalışma programı yapmış, bu progra
ma göre. ilk olarak, Millî Eğitim Bakanı ve 
bakanlık yetkilileri ile temas edilerek bakan
lığın 625 sayılı Kanunun uygulanmasındaki 
^Titurnıımın tesbiti, mütaakıben resmî ve özel 
okulların öğrencilerle görüşülmek suretiyle or
taya atılan iddialarının bu yönden de değer
lendirilmesi, ve saire dedikten sonra, bu suret
le 625 sayılı Kanunun Bakanlığa yüklediği gö
revlerin zamanında ve gereği gibi yapılıp ya
pılmadığı hususu ile bakanlığın tutumunun, 
varlığı iddia edilen aksaklıklara bir payı olup 

— 756 — 



C. Senatosu B : 21 16 . 1 . 1969 O : 1 
olmadığı konusunun tesbiti ve ilgili dairelerin, 
özel yüksek okulların yönetiminde gereken ti
tizliği gösterip göstermediğinin araştırılması 
gibi hareket noktasını kendisine mebde almış
tır. Tabiî bu açıdan olunca madalyanın hangi 
tarafından görürseniz o tarafa göre beyanda 
bulunacağınız sarihtir. Mümkün oldukça Ba
kan Bakanlığa hücum, bakanlığın bütün icra
atını tenkid, bakanlıkta bütün kusuru bakan
da aramak ve dolayısiyle Hükümete ve onun 
bağlı bulunduğu iktidarı burada bu işin mü
sebbibi gibi göstermek gayreti gibi bir duru
ma düşmüştür ve konuşmacıların, bilhassa ten
kide, ağır bir şekilde tenkide başlıyan konuş
macıların da tutumu buna muvazidir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben bu konuşmam
da, yani raporun münderecatmda dercedilen 
hususların hakikat hilafı olduğunu da beyan 
etmek istemiyorum. Ama, görüş ve hareket 
noktasının yanlışlığını burada zikretmek isti
yorum. Daha evvel arkadaşlarımız esasen usu-
lî yönden komisyonun durumunu incelemişlerdi 
ve burada beyanda bulunmuşlardı. Gerek Ko
misyonda raportörlük müessesesinin mevcu-
dolmadığını, raportörün başkan namına Diva
na bu raporu sunmaya hakkı bulunmadığını ve 
Baskansız bu işin yapıldığını beyan etmişler
di. Bunlar haizi emniyet değil. Çünkü bir em
rivaki vardır; radyoda konuşulmuş, beyanlar 
verilmiş ve komisyon bu raporu tanzim etmiş
tir. Bu konu usule uygun değildir, diye red
detmek bile bir hakikat olarak meydandadır, 
vesikadır. Binaenaleyh, lüzumsuz bir usulî mu
amele dolayısiyle bunun reddine ve sairesine 
gitmek de zaten hukukî bir kıymet ifade et
mez. 

Şimdi burada mühim olan özel okullar, ten-
kidlerde çünkü en çok üzerinde durulan nokta 
budur, vakıflara devredilmelidir, özel okullar 
şahıslar tarafından fahiş kâr amaciyle kurul
duğu için istenilen neticeye varılamamaktadır, 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, "bunu söyliyenler 
ve bu hususta fikirlerini heyan c'̂ sn ark&dar.a-
rıımızm ekseriyeti de Kurucu Mecliste bu Ana
yasa tedvin edilirken 21 nci maddede özal okul
ların ne şekilde kurulmadı lâzımgeMiği hususin? -
ıda fdrrirlerini beyan etmezdiler midir nca'ba? O 
zaman bunu düşünmemişler midir? Bunun Tıi:-

kiyedeki durumu itibariyle suiistimal edilme 
ihtimallerinin mevcudolduğunu, kâr gayesi gü
leceklerini, özel okullarda; bilhassa özel sektör 
tarafından açıldığı zaman hareket noktasının 
slbette kâr olacağını hiç akıllarına getirmemiş
ler midir? Eğer bugün getirdilerse, demek ki, 
aradan 8 sene sonra, tecrübelerden sonra, bir
çok hâdiselerden sonra buna muttali olmuşlar
dır. Öyle ise Bakanlık da bu kanun çıktıktan 
lonra ancak şimdi bu hâdiseler meydana çıkın
ca, bu Araştırma Raporundaki eksiklikler tesbit 
edilince, elbet o da, bunun çaresini arıyacak ve 
doğru yolu bulacaktır. Bu kadar, Bakan suçlu
dur gibi, Bakanlık suçludur gibi peşin hüküm ile, 
vine Anayasanın 88 nci maddesi ve içtüzük hü
kümlerine göre böyle bir karar vermiye, böyle 
bir neticeye varmaya hakkımız ve hukukî bir 
mesnedimiz olmadığı halde buradan beyan et
mekte yine peşin bir hükmün ifadesinden başka 
Mr şey değildir. Gaye, memlekette çarpışmakta 
olan özel sektör, devlet sektörü prensiplerinin 
Vngisıi hâkim olmalıdır, mevzuunu tekrar orta
ca getirmektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, eğitimde özel sektör 
mevzuuna taraftar değilseniz, 21 nci maddeyi 
getirmezdiniz. Getiren sizsiniz, Anayasada, Eğer 
anayasada 21 nci madde tedvin edilirken, de
deydiniz ki, özel okullar ancak vakıflar eliyle, 
vakıf şeklinde kurulur, deseydiniz bunda o za
man kimsenin bir münakaşası olmıyacak ve bu-
<rün bu gibi hallere lüzum kalmıyacaktı. Anaya
sanın 21 nci maddesi tedvin edilirken geçmişte 
'"»âzı özel okullar vardı. Devletin eğitim politika-
ırada malî gücünün bugün artmakta olan nüfus 
ve okuma temayülü karşısında yetişemiyeceği 
bilindiğinden, esbabı mucibe zannımca, bunlar 
Vması lâzımdır, özel sektörün de bu eğitim po
litikasına yardımcı olması düşüncesi ile her hal
de bu 21 nci madde konmuş ve dolayısiyle bu
nun ne şekilde açılacağı, şartların ne olacağı 
onunda tedvin edileceği açıkça beyan edilmiş
tir. 

Burada yalnız mühim olan bir mevzu daha 
vardır. Rapor tanzim edilirken hareket noktası
nın bir yanlışlığı da şudur: 21 nci madde Ana
yasanın, özel okulların hangi seviyede olacağı 
hususunu belirtmiş. Diyor M, Devletin resmî 
okullarında erişilmek istediği gaye ne ise, sevi
ye ne ise. özel okullarda da o olacaktır. Şimdi 
bu seviyenin tesbiti de mühimdir. Maalesef bu 
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625 sayılı Kanunun müzakereleri sırasında da 
foeyan edilmemiştir. Şimdi bu seviyenin kıstası 
nedir? Neyi miyar olarak alacaksınız? Neye göre 
bu özel sektörün şurası eksiktir, burası fazladır, 
diyeceksiniz. Bu tabiî gerek Anayasada, gerek 
625 sayılı Kanunda tashih edilmediğine göre ve 
bunun bir sarih miyarı da bulunmadığından, 
komisyon kendisine, özel yüksek okullardan zi
yade bugün en modern şekilde kurulmuş ve dı
şarıdan bile imkânları olan bir Orta - Doğuyu, 
bir Hacettepe Üniversitesini almış ve bununla 
özel okul mahiyetinde olan, yeni üniversitelerle 
özel okul mahiyetinde olan bu müesseseleri kar
şılaştırmış ve buma göre bir hükme varmıştır. 
İdeali odur. Ama Anayasanın 21 nci maddesinin 
şümuîlüne bugün ne Orta - Doğu müessesesi, ne 
de Hacettepe Üniversitesi giremez. Anayasanın 
21 nci maddesindeki bahis mevzuu yüksek okul 
120 nei maddesindeki üniversiteler gibi mütalâa 
olunamaz. Buna göre kıstas olarak neyi almalı 
idi, o vakit? O vakit bizzat resmî yüksek okul 
olan müesseseleri almalı idi. Onlarla mukayese 
etse idi daha âdil bir neticeye varırdı, ifrata var
mazdı. Burada biraz kulakları tırmalıyan nokta, 
ifrata varan konuşmalar, ifrata varan tenkidler-
dir. Yoksa, hiçbir senatör, grup olarak, fert ola
rak bir müessesenin varlığı ile bunun suiistimal 
edilmesi mevzuunu birbirinden ayırmaktan âciz 
değildir. Müessese vardır. Fakat suiistimal edi
liyor. Suiistimalin derecesi nedir, suistimal eden 
kimlerdir? Bunlarnı tesbitidir, bizim istediğimiz 
nokta. Burada suç tesbiti, ve saire değildir. Bu
nu önleyici tedbirlere bilâhara ışık tutacağız, 
nelerdir ve buna göre de Bakanlak erkânı gere
keni yapacaktır. Ama, ilk nazarda filânın kar
deşi özel okul açmış, filânın bilmem nesi şunu 
yapmış, aman bunu bu yoldan yıpratalım. Ve-
levki, takdir mahiyetinde de olsa, el altından 
veyahut da yine ismini geçirerek, özel okullar
daki allerjiyi dolayısiyle onlara da, biraz aller-
jilerini o tarafa sıçratalım ve bu şekilde bir 
yıpratma politikasına gidelim denirse, buna, bu 
gibi millî bir mevzuat, önemli bir mevzua ışık 
tutmaktan ziyade yıpratıcı bir politikaya gir
mek gibi bir hale düşeriz. Bizim istediğimiz; bu
rada bir hastalık vardır, bu hastalığın teşhis 
edilip ilââçlarının bulunması ve hastanın aya
ğa kalkabilmesi lâzımdır. Bir çocuk doğmuş. 
Bu çocuk sakat doğmuş olabilir. Bu sakat do
ğan çocuğu tedavi eden doktor 1 - 2 - 3 , onlar 

çare bulamamış, en son gelen doktora sen niye 
bunu iyi etmiyorsun, diyorsun. îyi etmenin ça
resini sen biliyorsan zamanında bunu niye al
madın. Gerek 21 nci madde tedvin edilirken, 
Anayasanın; gerek 625 sayılı Kanun tedvin edi
lirken özel okullar vardı. Neden o 625 sayılı 
Kanun tedvin edilirken burada tenkid eden ar
kadaşlarımız şimdiki beyan ettikleri mahzurları 
ortaya atıp da, gereken tedbirlerin tam mâna-
siyle alınması hususunda, kanuna dercedilmesi 
hususunda fikir beyan etmediler? Vaktaki A. P. 
iktidara gelir, bu kanunların tatbiki hususun
da fırsat kollanır gibi bir durum, ondan sonra, 
bütün geçmişin hataları topla, bütün geçmişin 
hastalıklarını topla, haydi yüklen. Kimin sırtı
na? Abalıdır, vurun A. P. ne. Yok böyle şey. 
Derde çare bulunmaz. Bununla çare bulunmaz. 
Çareyi hep beraber bulalım, konuşalım. İfrata 
vararak da bulamıyacağız, bunu. Mağdur olan
ları ortaya serelim, ondan sonra bunun çarele
rini arıyalım. Biz, senatör olarak hiçbir zaman 
bir karara bağlıyacak değiliz, bunu. Bunu mev
zuat bakımından bir karara bağlamıya bizim 
hakkımız da yok, salâhiyetimiz de yok, bir da
yanağımız da yok. öyle ise fikir beyan edece
ğiz, incelemelerin neticesi, fikir beyan edeceğiz, 
ışık tutacağız. Burada bunlar, her müessesede 
olduğu gibi müessese vardır, iyi niyetle kuru
lur. Bilâhara kanunlar çıkarılır. Fakat bunların 
tatbikatçısı bulunmaz, iyi tatbik etmez, kaba
hat kanundaymış gibi, yeniden kanunu değiş
tirir. iş tatbikatçı bulmaktır. Malûmuâliniz, ka
nunların iyi veya kötü olması değil, tatbikatçı
sının iyi olması, anlayışı idinde ve prensip dâ
hilinde hareket etmesi lâzımdır. Bugün, demin 
de arz ettiğim gibi, Anayasanın tedvininden bu 
yana 8 sene, 9 sene geçtikten sonra ancak bu
günkü neticeye varıyoruz, özel yüksek okullar 
mevzuu da yenidir. Elbette onlar bunların kö
tülüklerini, aksaklıklarını, kanunun noksanlık
larını görecek ve tatbik edecektir. Hiçbir zaman 
bir Bakan veya Bakanlığı, mensupları ile bera -
ber en aşağı bizim kadar bu işin üzerinde dur
madığı şeklinde itham etmek doğru değildir. 
Hüsnüniyetle, elbette onlar da durmuşlardır. 
imkânlar mevzuubahistir. Bu imkânları 
da nazarı itibara almak lâzımdır. Meselâ; yine 
21 nci madde gereğince çıkarılması lâzımgelen 
625 sayılı Kanun ancak, 1965 senesinde çıkmış-
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tır. Dört sene sonra. Halbuki, Anayasanın ge
çici maddesine göre, Anayasanın emrettiği ka
nunların M sene içinde çıkması gerekir. Ne
den Parlâmento üyesi olarak hiçbiriniz bunu 
nazarı dikkate almazsınız da, iki sene içinde 
çıkarmak istediğiniz kanunu dört sene sonra çı
karırsınız? Bundan dolayı kendi kendinizi vic
danen itham etmezsiniz? Ama, Bakanlık altı 
ay içinde tüzüğü çıkarmamış diye, haydi Ba
kanlık suçludur, diye Bakanlığı itham edersi
niz? Şimdi, mesele müddetin bahis mevzuu ol
ması değildir. Mesele bir müddete riayetin esa
sıdır, prensip meselesidir. Sen iki sene sonra 
geç çıkarmışın, demek ki, Parlâmento olarak 
sen de vazifesni, Anayasanın emrettiği bu hü
küm veya bu sebeplerden dolayı geç çıkarmışsın. 
Acaba, Bakanlık da kendisini savunurken dese 
ki, benim de elimdeki imkânlar, benim duru
mum,, iş hacmim, vâki hâdiseler beni bu tüzü
ğün hazırlanmasında biraz tereddüde sevk et
miştir ve bu hale düşmüşümdür. Bakın, Danış
tay bile altı ay evvel kendisine verilen hazır bir 
tüzüğü tetkik edip altı aydır çıkaramıyor. Ama 
çıkaramamasının sebebi nedir? Şudur, budur; 
bunun üzerinde münakaşa edecek değiliz. El
bette, tatile girmiş, bilmem efendim eksik gör
müş... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Al-
tan. 

NAHlT ALTAN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, meseleleri bu açılardan 
alırsak salim bir neticeye varırız. Ama, illâ 
böyle müşterek millî mevzularda birbirimizi 
yıpratma politikasına girersek netice alamayız. 
Şimdiye kadar da tutumumuz maalesef böyle 
olmuştur. Hiç kimse kendisinde kusur bulmu
yor, hiç kimse kendisinin bu işte kusuru mev
cut mudur, değil midir düşünmüyor. Hep it
ham. Kanunları çıkartıyoruz, tüzük de çıkmış 
olsa idi, bugünkü şartlar altında eminim ki yi
ne aynı neticeye varılacaktı. Personelimiz aynı, 
zihniyetimiz aynı. Yine biz çıkacaktır, aman ka
nunun eksik tarafları var deyip tadil edelim, 
Bakanlık bu tüzük kâfi gelmedi tadil edelim di
yecekti, yine aynı netice olacaktı, iyi oldu, Araş
tırma Komisyonunun kurulmasının en müspet 
neticesi bize ışık tutmasıdır. Yoksa, içindeki 
muhteva itibariyle fazla olması, eksik olması, 
benim zihniyetime aykırı olması, karşı tarafın 

bilmem nesine aykırı olması haizi ehemmiyet 
değildir. Mühim olan bu ışık tutmaktan istifa
de etmektir. Bakanlık da burada aynı şeyi be
yan etmiştir. Bence bu mevzu hayırlı bir neti
ceye varacaktır. 

Mâruzâtım, zaman kısalığı dolayısiyle, bu 
kadardır. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh, 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın sentörler; yüksek özel okullar 
hakkında bu kadar konuşmadan sonra, bende
niz bir - iki konuya dokunmak suretiyle, daha 
doğrusu konuyu basite irca etmek suretiyle mâ
ruzâtımı kısa zamanda bitirmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuyu iki yönden 
ele almak istiyorum. Birisi kanun yönünden, di
ğeri uygulama yönünden. 

Şimdi, özel yüksek okulları düzenliyen ka
nuna, Anayasaya, Anayasanın 21 nci maddesine 
bir şey demiyorum. Arkadaşlarımız, mecrayı 
değiştirdiler, özel öğrenime Anayasada yer ve
rilmiştir. Anayasada yer verilmemiş olsa bile, 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinde özel 
öğrenime yer verilmiş, biz de buna dâhil olmu
şuz, imzalamışız, özel öğrenime karşı bir sözü
müz yok, işin mecrasını değiştirmeye de lü
zum yok, kanuna da bir diyeceğimiz yok. Şim
di, bu aksaklıklar nereden ileri gelmiş, bugünkü 
duruma niçin düşmüşüz, bunu halletmiye çalı
şıyoruz. 

Diyoruz ki, eğer bu kanunun sakatlığından 
bugünkü netice hâsıl olmuşsa, bunu konuşalım, 
uygulamadan doğmuşsa onu konuşalım. Şimdi 
kanunun sakatlığından doğmuşsa, kanunun sa
kat tarafları neresi ise, bunu uygulıyan Baka
nın getirmesi lâzımgelirdi diyoruz. Sayın Ba
kan, buyuruyorlar ki, bu anakanun bile, iki se
ne zarfında çıkmadı, ben de getirmedim. 

Şimdi, demek ki, kanunda bir sakatlık ol
duğunu kabul ediyorlar. Yani, bunu sarahaten 
söylesinler. Hakikaten 625 sayılı Kanunun ek
sik tarafları var mı? Bunun hakkında yapılmış 
çalışmalar olduğundan bahsediyorlar. Peki, biz 
de diyoruz ki, bu kadar zamandır bu lâf söyle
niyor burada, bu söz, bu özel yüksek okullar me
selesi burada bir buçuk seneye yakın zamanıdır 
konuşuluyor. Hazırlığınızı niçin Meclise getir
mediniz? Bakanlık çalışmaları eksiktir, Naıbit 
Altan Bey arkadaşımız buyurdular ki, «Efen-
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dim, kanun dört senede çıkmıştır.» Kanun ha
zırlanmış, iki seneden sonra gelmiş iki sene de 
Mecliste beklemiş olabilir. Meclise kanun ge
leydi bekleyeydi, zarar yok. Kabahat bizim 
olurdu. Ama, Bakanlık Kanunu Meclise getir
memiş, sakat tarafları varsa, onun düzeltilmesi 
lâzımdır. 

Sonra anakanunun yapılması ile, sakatların 
düzeltilmesi arasında, bir iki maddenin, beş mad
denin düzeltilmesi hakkındaki hükümler bir 
olabilir mi? Biz burada beş dakikada bir kanun 
çıkarıyoruz. Parmaklar kalkıp iniyor, efendim, 
bu sakat maddeleri birden değiştirebilirdik, bu
na meydan vermezdik. Demek ki, kanun sakat 
ise ve kanunun sakat taraflarını uygulıyan, gö
ren Bakanın bunu zamanında getirmesi lâzım-
gelirdi. Hiç değilse, arkadaşlar; özel okul açan
lara, bu kanunun sakat tarafları vardır, ben 
tadil teklifimde bulundum, bunun neticesi alın
madan özel okulların açılmasına fırsat vere
mem, diyebilirdi. Çünkü, Sayın Bakan diyor ki, 
«Elimde bu kanun olduğu müdetçe, bu kanunu 
uygulamaya meoburum. «Halbuki, Bakanın elin
de gayet güzel kozlar vardı. Diyecekti ki, ka
nunun kötü tarafları var, eksikleri var, stan
dart belli değil şu değil, bu değil; ben bunu 
işte teklif ettim, bu çıkıncaya kadar açmam 
okulu, diyebilirdi. Bunu demedi. Dört senedir 
bu denmiyor. Yalnız, Sayın Bakana değil, bun
dan evvelki Bakana da söylüyorum. Açık bir 
şey bu arkadaşlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, geliyorum uy
gulamaya. 

Şimdi kanunun aksaklığından çok, kanunun 
uygulamasından geliyor bu netice, bugünkü so
nuç uygulama bozukluğundan ileri geliyor. Ka
nun, Nahit Bey arkadaşım da işaret buyurdular, 
bir kanun iyi olabilir fakat uygulıyanlar bunu 
şu şekilde iyi uyguhyabilirler, eksik tarafları da 
olsa iyi uygulayabilirler, yahut iyi olur da kötü 
uygulayabilirler, Bugün verilen raporun netice
si, bunun uygulama bozukluğundan ileri geldi
ğini açıkça göstermektedir. Müfettişler gitme
miş, bakmamış, ruhsat verilirken suiistimal edil
miş, bütün bunlar raporda yazılı. Bunları ko
nuşmuyorum. Demek ki, kanunun uygulaması 
sonucunda yapılan yolsuzluk, Millî Eğitim ta
rihimize, ne derseniz deyin, özel okullar faciası

nı getirmiştir ve tarihe bu dönem özel okullar 
faciası diye geçecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; benden ev
vel konuşan arkadaşlarımız bu özel okulların 
uygulama neticesinin birtakım istikbale ait, ile
riye ait zararlarını söylediler; bir iki noktayı 
eksik bıraktılar. Bendeniz de her zaman söylü
yorum, yine de söyliyeceğim, şimdiden bunlar 
meydanda, yurdun geri kalmış bölgelerinde, 
bu özel okullar varken, öğretim üyesi bulmanın 
imkânı olmıyacaktır. Büyük facialardan birisi 
de budur. Bütün özel okular büyük merkezler
de toplanacaktır. İşte geçen yıl bütçe konuş
masında da arz ettim, sizlerin huzurunda da 
arz ediyorum, yine de her zaman da söyliyece
ğim. Elâzığ Teknik Okulu bir mühür, bir mü
dürle idare edilir. Koca mühendis yetiştiren 
mektep. Eğer üç tane varsa bekliyorum Sayın 
Bakanım söylesinler. Bir mühür, bir müdür. Bir 
müdür var, bir de hanımı var, bir de mühür 
var. Okul, 350 talebe duruyor, yok. Bulunmaz 
bundan sonra bulunmıyacaktır. Facia bu. Kara
deniz Üniversitesinde 10 bin lira, Elâzığ'da 2 000 
lira bir öğretini üyesinin. Olamaz bu. Özel okul
lar var diye bu. Facia bu, dengesizlik bu. 

Bir şey daha var. özel okul, özel sektör dedi 
arkadaşımız, özel sektör iyi, özel sektör Devlet 
sanayi sektörlerini Devlet teşebbüsü olarak ku
rarken istediği yerele.. Batıda, kalkınmış yerler
de kurar. Doğuya geldi mi özel sektör kursun. 
Yurdun geri kalmış bölgeleri oldu mu özel sek
tör kursun. Bu da özel teşebbüs. Niçin Bakanlık 
demez, niçin bir plânlama getirmez? Bu kadar 
mektep açılmış, kırk elli tane mektep açılmış. 
Bu bir iki değil ki, diğerlerine sıra gelecek den
sin. Kırk küsur mektep .açılmış, bir tanesine 
demez ki yurdun geri kalmış bölgesinde aç. 
Plânlama bunu emrediyor. 

İşte plânlama sizin elinizde, Hükümetin elin
de. İstediğinizi getirebiliyorsunuz. Türkiye'de 
plânlama demek Başbakan demektir. Bunu bi
lesiniz arkadaşlarım. Plânlama demek Başba
kan dernektir. Yurdun geri kalmış bölgelerinde, 
git orada aç deseniz belki açmaz. Onu orada 
açarsa çok büyük faydalar var. Büyük fayda 
şu: Adam tarlasını satıyor okutuyor. Tarlasını 
satmaz çocuğunu okutmak için, evinde okutur. 

; Kredi istemez sizden, yurt istemez sizden. Bun
ların hiçbirisi yok. Bir fabrika kurulacak iste
diğiniz yerde. Özel sektör kurarsa Doğuda. 
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Efendim özel okul gelirse yine Batıda. Sosyal 
adalet yok bu işte. Dengesizlik var bu işçe. 
Yani elinizde büyük kozlar var. Bunları yapa
bilirdiniz. Bunları yapmıyorsunuz, bunları arz 
etmek istiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vaktim biti
yor, Sayın Başkanım biliyorum. Ben bir de, ar
kadaşlarım belirttiler, bu özel okulların yedek 
subay ordusu yetiştirdiğini, bir depo haline gel
diğini tetkik etmek istiyorum. Arkadaşlarımın 
sözlerine iştirak edeceğim ve şunu ilâve edece
ğim. Arkadaşlar, oğlunu ösel okula verenlerin 
çoğu diyor ki, oğlumun elinde bir diploma ol
sun, yedeksubay olsun da, adam hayatta kim 
bilir kısmet nasıl olur. Hele yedeksubay olsun, 
Bir yedeksubay iki sene maaş alıyor. 1 250 lira 
alır üstü üstüne, 30 bin lira eder, özel okula 
yatırdığı para 20 bin liradır. Sayın Arkadaşım 
Celâl Ertuğ Bey konuşmalarında meseleyi, Sa
yın Nahit Altan Bey de konuşmalarında müte
madiyen siz özel okula karşı mısınız, özel yük
sek okula karşı mısınız diye bir takm sorular
la işin mecrasını değiştirdiler. Biz bir kontrol-
suzluktan, biz bir suiistimalden bahsediyoruz 
arkadaşlar. Özel okulların karşısında kimse yok. 
özel eğitim yapılsın. Yapılsın ama, efendim es
kiden de varmış. Eskiden varmış, İstanbul Hu
kuk Fakültesinde 1 200 talebe var, onun yerine 
2 000 talebe okuyormuş. Kaçta kaçı geçiyor, 
özsl okulda kaçta kaçı geçiyor. Bunu söylemek 
yok. Eğitimci arkadaşımın bunu söylemesi yok. 
2 000 kişi ayakta duruyor ama, orada 200 kişi 
sınıf geçiyor. Ama özel okulda şu kadar öğrenci 
geçiyor. Niçin bunun mukayesesini yapmıyor
sunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne M. V.) — Vereceğim efendim. 

SALÎM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Vere
ceksiniz efendim. Sayın Bakanım bir şeye da
ha yanlış teşhis koydunuz, dediniz ki, intifama 
sahibolması kanunda yazılıdır. Zannediyorum, 
intifa hakkı ile isticar hakkını birbirine karış
tırdınız. İsticar başka, intifa başka. İntifa mül
kiyeti takyideden intifadan devamlı intifa ede
bilir. İntifa hakkı başkadır, istirca, kira muka
velesi başkadır. Kirayı koymamış kanun, İnti
fayı koymuş. İntifa mülkiyeti takyideder, onu 
başka kimse alamaz. Bunun hükümleri vardır 
Medeni Kanunda. O halde bu mesele... 
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BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın Sayın 
Hazerdağlı. 

SALIM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Bitti 
efendim. Şimdi muhterem arkadaşlar, özel okul
lar yerindeymiş. Özel okullar eskiden suiisti
mal edilmiyordu. Şimdi suiistimal ediliyor, ko
nuşuyoruz. Kâr gayesi ile açılmış olduğu orta
ya çıkmıştır. Bu kâr fahiştir. Bu kâr varken, 
eğitimde... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, özür dile
rim daha dört dakikanız varmış. Sayın Ucuzal 
hatırlattı Daha dört dakikanız var. 

SALİBİ HAZEEDAĞLI (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim. Ben zaten bitiriyorum 
efendim. 

Celâl Ertuğ Bey arkadaşım, bir şey daha 
söylediler. Efendim, dalaveralar olduğunu, hır
sızlık olduğunu, Hükümetin de buna iştiraki... 
Hayır, burada, ben de başından beri takibedi-
yorum, kimse böyle bir şey söylemedi Söylen
memiş sözleri burada söylemesini de kendisine 
yakıştırmıyorum. Yerinde değildir. Burada eği
timin murakabesinin yapılmadığını konuşuyo
ruz, Murakabeyi kimler yapmamış, raporlar ve
rilmiş. Bunu bütün arkadaşlarım tafsilâtı ile 
anlattılar. Bendeniz, özel okulların arkadaşları
mın tavsiye ettiği sonuçlara göre murakabe 
edilmesini, kanun tadili lâzımgeliyorsa, Bakan
lığın bir an evvel kanunu getirmesini, kontrol 
yapılması lâzımgeliyorsa bir an evvel kontrolü
nün yapılmasını istirham ediyorum. Ve bu özel 
okullar faciasına nihayet verilmesini istiyorum. 
Beni dinlediğiniz için size saygılar sunarım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) —' Sayın Baş
kan, sayın senatörler; önce bu araştırma rapo
runu hazırlıyan arkadaşlarımıza, ufak tefek nok
sanları olmasına rağmen, raporun bir çok ger
çekleri ortaya koymaları bakımından teşekkür
lerimi sunarım.. 

Sayın Bakanın konuşmasında değindiği bâzı 
kısımlara, şöyle ben de değinerek hemen ko
nuya girmek istiyorum. Çünkü zaman az. 

Sayın Bakan, özel yüksek okulların durumu
nu anlatırken bir övünme konusu yaptı bunu. 
Önce millî eğitime yapılan yatırımın câri har
cama, sermaye teşkili ve transfer harcamaları
nın kıyaslamasını yaptı. 1962, 1963, 1964 yapı-
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lanın, 1969 bir kaç misli yaptıklarını söyledi
ler. Sayn Bakanın ifadesinin gerçek olup 
olmadığını genel bütçenin oranı üzerinden 
size bâzı rakamlar vererek geçişmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu rakamları karşılaştı
rırken, yalnız iki yıllı alacağım, ben. 1963 - 1969 
yılını. 1963 yılında nüfus 25 milyon ve Türkiye 
hakikaten bir gelişme hızı içindedir. Bugün nü
fus 33 milyon, hayat pahalılığı ortalama % 20 
nin üzerinde, bâzı maddelerde % 30 dur. Buna 
rağmen, 1963 te genel bütçe oranına göre, millî 
eğitime ayrılan para % 15,57 dir, üniversiteler 
dâhil edildiğinde % 17,73 tür. 1969 yılında millî 
eğitime ayrılan para, genel bütçe oranına göre 
% 11,99 dur. Üniversiteler dâhil edildiğinde 
% 15,05. Teknik Üniversite de ise, 1963 te 
O. H. P. zamanında % 34 iken, Bakanın şimdiki 
söylediği, övündüğü zamanda % 20 düşmüştür. 
Normal olarak hayat pahalılığı ile birleştirdiği
miz zaman, % 34 nisbetinde 1963 te millî eği
time ayrılan para daha çok demektir. Özel yük
sek okullar kadar memleketi saran, bugün diğer 
özel kolejler de vardır. Onlar da ticari bir meta 
halinde işlemektedir. Bunun her ikisinin de se
bebi, bugün millî eğitime gerekli yatırımın ay
rılmadığı, gerekli imkânın verilmediğinden ileri 
gelmektedir. Sayın Bakan, özeli yüksek okulla
rın 1968 - 1969 öğretim yılında 26 402 öğrenciye 
göre kadrolarım ayarladıkları halde, 14 500 kü
sur öğrenci alabildiklerini söylediler. Ve bunu 
da yine bir övünme payı, yani Devlet okulları 
sanki geri kalan lise mezunlarını karşılamış da, 
bu bakımdan bu okuDlar dolduramamışlar. Oy
saki bu okullar, avlamak istedikleri avı, avliya-
madılar. O da şu sebeplerden ileri geliyor. Özel 
yüksek okullar kamu oyunda günden güne bir 
güvensizlik yaratmaktadır. Aileler çocuklarını 
göndermek istememektedir. Ayrıca, bu okullar
dan mezun olanların kamu sektöründe görev al
maları kuşku yaratmıştır. Bunun dışında yine 
raporda belirtildiği gibi % 60 dar gelirli aile ço
cuklarından olduğundan, hayat pahalılığı bu 
aileler üzerine ağır basmıştır. Bu okulların yü
künün altından çıkamaz hale gelmesi dolayısiy-
le, aileler çocuklarını göndermemişlerdir. Ayrı
ca Feul - Time sistemine gidişi dedikodusu ve 
arkasından gerçekleşmesi öğretim üyesi bulama
mak korkularından da, bu okullar kadrolarını 
dolduramamışlardır ve bugün Devlet okulları da 
bunları almış değil. Tahmin edilen 20 bin kadar 

liseyi bitirmiş çocuklar sokaklardadır. Temelin
den bozuk bir eğitim düzenine dayalı ve Anaya
sanın 120 nci maddesi gerçeğine rağmen, özel 
yüksek okulların kuruluşunu ve hiçbirisini kı
namamak elde değildir. Çünkü özel yüksek okul
lar fakülteler ayarında eğitim ve öğretim yapa
cak bir program uygulamaktadırlar. Oysaki 
120 nci madde ortadadır. Bu bakımdan özel 
yüksek okullar, üniversite sistemi dışında düşü
nülemez. Bu programı uyguladıkları için eğitim
deki özgürlük anlayışının zedelenmesi için de 
bu bir basamaktır. 

Nitekim, üniversiteler bugün bünyesinde özel 
yüksek okullar ve enstitüler açarak özerkliği 
içine almışlardır, o ayardaki okulları. Anayasa
nın 21 nci maddesindeki esaslara dayatılarak ku
rulmuş olan özel yüksek okullar bu maddenin 
son fıkrasında saptanan «çağdaş ilim ve eğitim 
esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri ola
rak açılamaz» hükmüne de aykırı olarak açılmış
tır. Bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
bunlar dikkate alınmamış 625 sayılı Kanunda 
belirtilen esasların çoğu gerçekleştirilememiştir. 
Bunun birçok sebepleri vardır. Bilhassa memle
ketteki bu özel yüksek okullara hücumun sebep
lerinden birkaç tanesi şunlardır; 5 tanesini bu
rada vermek istiyorum : Yani, bizdeki yüksek 
okullar diğer ülkelerdeki yüksek okullar gibi bir 
eğitim felsefesinden, bir inanıştan, bir görüşten 
ileri gelmemiştir. Gayet bozuk olan eğitim dü
zeni ve mesleke yöneltme yokluğu, iş bulamamak 
korkusu, orta dereceli meslek okulu öğrencile
rini de üniversitelere doğru koşturmuştur. 2 nci 
kısımda, özellikle son yıllarda ülkenin ihtiyacı 
ve olanaklarının hiçe sayılarak plânsız ve prog
ramsız olarak açılan bir lise furyası ve liseler
den mezun olan öğrencilerin başka gireceği yer 
olmayışından üniversite kapılarını zorlamıştır. 
(D) maddesinde tesbit ettiğimiz böylece özel 
sektöre kâr kapısı açılmış, A . P. Hükümeti de 
bu işe vasıta olmuştur. Bu işte özel okulları va
sıta olarak kullanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, 
hattâ üniversite kapılarını zorlıyan gençlerin 
bunalımını bu şekilde önliyeceklerini sanmış, 
özel yüksek okulların gelişi - güzel açılmasına 
göz yummuş, özel sektöre bu şekilde bir kâr ka
pısı sağlamıştır. Ayrıca yeni ihtiyaçlar ve yeni 
değer yargıları, değişen dünyada kişiyi ve top
lumu geliştirmeye zorlamış, ekonomik gelişme-
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ler, ekonomik kalkınmalar ise eğitilmiş insan 
gücüne ihtiyaç doğurmuş, Hükümetse bu insan 
gücünü kendi resmî okullarında karşılıyamadı-
ğmdan özel okullar bu imkânlardan faydalan
mıştır. Hele millî gelir dağılımındaki adaletsizli
ğin özel okullarda zengin aile çocuklarına rahat 
rahat, imtihansız kapılarını açarken, diğer ta
rafta da buna özenen dar gelirli aile çocukları
nı da babalarının üç dönüm tarlasını satıp bu 
okulda okumak zorunda bırakılmış ve bunların 
sayısı 40 000 e ulaşmış, fakat bu okullar ne eği
tim programları, ne de ellerindeki laboratuvar 
malzemeleri ve ne de öğretim üyesi bakımından 
yeterli olmadığından bu gençlerin bu verdikleri 
paralar da heba olup gitmektedir. 

Bugünkü Anayasanın 120 nci maddesiyle 
üniversitelerde kazanılacak unvanların, bilimsel 
kişiliklerin ve yetkilerin kâr gereğine dayalı 
olarak kurulmuş olan özel yüksek okullara da 
hiçbir fark gözetilmeden verilmesi ise Anayasa 
hükmünü ihlâl niteliği taşımaktadır. Meselâ, bu
güne kadar açılmış olan mühendislik, eczacılık, 
diş hekimliği, kimya mühendisliği gibi özel yük
sek okullar üniversitelerin fakültelerine denk 
bir program uyguladığını iddia etmektedirler. 
Öyle ise Anayasanın 21 nci maddesindeki özel 
okullar deyimiyle bu fakülteler ayarında öğre
tim yapan okullar açmış demektir. Hele bu özel 
yüksek okulların bugünkü bozuk düzen içindeki 
eğitim uygulaması ise, fakülteler ayarında göze
tilmesi ise, Türk millî eğitimindeki gelişmelere 
bir darbe, gençliğin yetişmesine de ayrı bir dar
be olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Hulâsa, ne tarafından tutsanız bozuk bir ku
ruluş olan özel yüksek okulları, Millî Eğitim 
Bakanının Karma Bütçe Komisyonunda belirt
tiği gibi, gerekli tedbirler aldık, alıyoruz, düzel
teceğiz demekle bu işler olmuyor. Görüyoruz İM 
okul kapatılmış, bu okulların kapatılış sebepleri 
de ortada belli değildir. Birkaç okula ihtar veril
miştir, iki seneden beri, ihtarın da daha neticesi 
alınmamıştır. Çünkü bu özel okullar hâlâ bozuk 
düzeni ile halkın zararına işlemektedir. 

Sayın senatörler, tıp mesleklerinin icrasına 
dair 1219 sayılı bir Kanun vardır. Bu kanuna 
göre Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde dişçilik sa
natının icra ve diş tabibi unvanı taşıyabilmek 
için Türkiye Darülfünununun diş mektebinden 
diploma almak lâzımdır hükmü vardır. Bu var

ken bunun karşısında bir dişçilik okulu açılması 
da bu kanuna ihlâl ve bu kanunu inkârdır, bu 
da bir hukuk konusu olarak ortadadır. 

Ayrıca, Devlet görevini yapmadığından, hep
si ticari şirket gereğiyle kurulan özel yüksek 
okullar meydana gelmiştir. Hükümet hızlı bir 
kalkınmanın zorunluluğunu önemini idrak ede
mediği için, ülkenin ihtiyacı olan teknik ve mes
lek adamlarını yetiştirecek yüksek okul, fakülte 
ve üniversitenin çoğalmasını sağlıyamadığından 
üniversitede ful - time, sistemine gitmeyi teşvik 
edemediğinden; hem Millî Eğitim Bakanı, hem 
de üniversite senatosu bu bakımdan affedilmez 
suç işlemiştir. Özel yüksek okullara öğrencilerin 
gidişine sebebolmuştur. Eğer ful-time gidilmiş 
olsa idi, en az yüzde elli bu öğrenciler bu okul
ların, resmî okulların bünyesinde kalacaklardı. 

Yine rapordan anlaşıldığına göre, Devletin 
resmî okullarında ve üniversitelerindeki öğretim 
üyeleri tesbit edilen bir saat dışında, yani 31 nci 
maddeye göre 10 saat dışında ilmî çalışmalar 
yapar, der. Oysa ki, bu da dikkate alınmamış, 
akşam tedrisatını bu 10 saatin dışında kabul et
mişler. Bu da mevcut kanuna, Üniversiteler Ka
nununa aykırıdır. Ne Millî Eğitim Bakanı, ne de 
Senato bunun karşısında durmamıştır. 

Özel yüksek okullara alınan öğrencilerin bir 
sınava tabi tutulmaması, yeteneklerine göre hak 
edip girmemeleri, okullardaki eğitim araç ve ge
reç noksanlıkları, binaların elverişsizliği, öğre
tim üyesi yetersizliği, raporda, görüldüğü gibi, 
denetimsizlik ve öğretim üyesinden ziyade eği
tim şirketinin söz sahibi, kuranların yani, şir
ketin eğitimde söz sahibi oluşu kalitesiz, bilgi
siz elemanların yetişmesine sebebolmuştur. Kâr 
gayesiyle kurulan bu okulların kapasitesini çok 
aşan sayıda öğrenci alınması da, kalabalık sı
nıfların deney çalışmalarına yetecek yerleri ol
mayışı, gençlerimizin bilgi bakımından zayıf 
yetişmesine sebebolmuştur. Ayrıca bu öğrenci
lerden 2 bin ilâ, 8 bin lira arasında bir para 
alınmış olması, bu paraların da bugün boşa git
mesi, bu Türk gençliğine yapılan büyük bir kö
tülük olarak kabul edilmelidir. Oysa Devletin 
açacağı yüksek okullarda bu paranın yarısı ile 
daha çok yani öğrencilerden para almak ge
rekse, bu paranın yarısı ile daha çok öğrenci 
alınıp, daha iyi yetiştirilmesi de mümkündür. 
Millî Eğitim Bakanlığı bu önemli görevinden 
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niçin kaçmıştır, niçin kaçınmıştır? Hâlâ niçin 
aydınlatıcı bir yol izlememektedir? Hâlâ niye 
bu şirketlerle hemfikir görünmektedir? Millî 
Eğitim Bakanı 625 sayılı Kanunu bile uygula
maktan âciz ve hattâ tutumu ile büyük bir ih
mal ve sorumsuzluk içinde görünmektedir. Ka
nuna dayalı olarak açılan özel yüksek okulla
rın kuruluşlarını ve işleyişlerini tesbit eden tü
zük, bilhassa memleketin bu işleri hazırlıyan 
Talim Terbiye Heyetinde hazırlanmışken bunu 
iptal ettirmiş, kurduğu özel bir kurula yaptı
ğını da bugün Danıştay kabul etmemektedir. 
Çünkü tüzüğe benzememektedir. Teftiş yönetme
liği ve denetimle ilgili kısımiarsa mümkün de
ğildir, tüzük olmadan bunlar hazırlanamaz. Ka
nuna değil, tüzüğe dayalı yönetmelikler. Dün
yanın hiçbir ülkesinde bizdeki özel yüksek okul 
sistemine ve çalışma şekline rastlanmamakta
dır. Bu okulların başka ülkelerdekilerinde har
camalarının az bir kısmı öğrencilerden alınır, 
diğerleri vakıflardan ve memleketin sanayi ve 
çeşitli gelirlerinden artışlar ve bağışlarla olur. 
Bunun en güzel örneklerini Amerika'da görü
yoruz. Bilhassa Harvart, Ya,!e, Stanfort üniver
siteleri bu özsi anlayış içinde kurulmuş, ama 
özerkliğe kavuşmuş, bu okullara girme diğer 
Devletin resmî müesseselerine girmek kadar 
zor. Buradan mezun olanlar da Devletin diğer 
üniversitelerinden mezun olanlardan daha mak
bul kabul edilmektedir. Bizde ise, raporda be
lirtildiği gibi, Devlet üniversitelerine sınavla 
giremiyenler, özel yüksek okullara parası ile 
rasgele girmiş ve bugün de yarım yamalak ye
tiştirilip, memleketin başına her yönüyle bir 
belâ edilecek hale sokulmuştur. Bu yüksek okul
ların eğitim ve öğretim için elverişsizliği, öğre
tim üyesi noksanlığı, lâboratuvar çalışmaları 
yokluğu, araç yokluğu, harcadıkları paranın 
karşılığını alamıyan bu insanlar için yarın Millî 
Eğitim Bakanından ve suçlularından sorulacak 
bir hukukî konu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü, Devlet ancak kendi yapacağı ve kendi
nin kontrolü altında yürüteceği sınavları ve bu 
şekildeki çalışmaları dikkate alır. Oysa ki, 625 
sayılı Kanunun.... 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Öz-
türk. 

KÜSIİYİM ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 
efendim. 825 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin

de bu imtihanları kendi üniversitesinin yahut 
fakültesinin, yüksek okulunun üyeleri yapmak
tadır ki, Devletin bunda gözetimi yoktur. Böyle 
bir imtihanda mevcut Devlet kanunlarına göre 
imtihan sayılmamaktadır. Hattâ resmî eğitim 
kuruluşlarının gelişmesini hızlandırıcı bir hal 
alınmamış, bugün de bu devam etmektedir. 
Dişçilik okulu, eczacılık okulu, mühendislik 
okulu gibi durumlar Devletin ele almayışı yü
künden tıp okulu gibi buralara akım olmuştur. 
Kanunim yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içerisinde çıkarılmıyan tüzüğün sebep
leri ortadadır, arz ettik. Millî Eğitim Bakanı 
hakkında bu şekilde görevini yapmamak, genç
lerin eğitim ve öğretimini aksatmak, hattâ 
memleketin eğitim ve öğretim felsefesini tama
men bir uçuruma sürüklemek bakımından taki
bat açılması gerekir. Hattâ bu olacaktır, bu ka
dar beceriksiz ve Türk gençliğinin iyi yetişme
sine engel olan, büyük ihmal gösteren Sayın İl-
hami Ertem'in bu tutumu ile Adalet Partisi 
Hükümetini bir çıkmaza sürüklemesi yanında, 
memlekete de büyük kötülük yapmış olduğu 
dikkate alındığında istifasının en güzel yol ol
duğunu. bunu seçtiği takdirde belki bu işin 
içinden bir dereceye kadar sıyrılacağım sanıyo
rum. Yoksa başı derttedir, söyliyebilirim. 

BAŞKAN — Müddetiniz de bitmiştir. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Cümleyi 

tamamlıyorum efendim. Yüce Senatonun bu ko
nu üzerine, bu kadar ciddiyetle eğildiğini bu 
çabaların sonucunda iyi bir netice alacağını 
şimdiden üniversitelerimizin umumi çabalar 
içerisine girdiğini ve bu araştırmayı yapan ar
kadaşlarımızın bu iyiliği yaptığını, acılan tar
tışmanın da sonunda iyi neticeler alınacağını 
ümidediyorum. Zamanınızı aldığım için özür 
diler, saygılar sunarım. Tabiî 15 dakikada üçte 
biri söylenemiyor. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Komisyon 
adma Sayın Tüzün. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU ADINA ZE
RİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; huzurunuza 
sayın Eğitim Bakanının araştırma raporu üze
rinde bu kürsüden ifade ettikleri görüşlerine 
mukabil görüşlerimizi ifade etmek üzere gel
miş bulunuyorum. 

— 764 — 



C. Senatosu B : 21 16 . 1 . 1969 O : 1 

Ancak, sözlerime başlamadan önce eğitimi
mizin önemli sorunlarından biri olan özel yük
sek öğretim konusunda bir araştırma açılması
nı uygun görmek suretiyle, konuya gerekli 
önemi vermiş olan ve neticede hazırlamış ol
duğumuz raporu da büyük bir alâka ile tetkik 
etmiş bulunan ve değerlendiren sayın şantörle
re teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Ayrıca bir hususu daha ifade etmek isterim, 
komisyonumuzun üyesi bulunan Sayın Celâl 
Ertuğ'un, raporun tekemmülü üzerinde yapmış 
oldukları beyanlarına karşılık çok kısa bir 
açıklama yapmayı da zaruri görmüş bulun
maktayım. Bu gibi raporların, bütün komis
yon üyelerinin iştiraki ile yapılacak bir tar
tışma sonucunda son şeklini almasının doğru 
bir yol olduğunu burada ifade eden Sayın Er
tuğ'un, bizim raporumuzda da tatbikatın aynı 
olduğunu gayet iyi hatırlamaları lâzımgeldiği 
fikrindeyiz. Zira Araştırma Komisyonumuz 
süratle hazırlanan rapor üzerinde bütün bir 
gün sabahtan akşama kadar raporu dikkatle 
okuyup müzakere ederek nihai şekline karar 
vermiştir. Hattâ konu üzerinde o kadar dik
katle durulmuştur ki, örneğin kelimesinin 
«meselâ» veya «misal olarak» kelimeleri ile de
ğiştirilmesi teklif edilmiş ve bu husus aynen 
kabul edilerek, ona göre hareket edilmiştir. 
Ne var ki, Sayın Ertuğ her zamanki büyük 
meşguliyetleri dolayısiyle olacak, bu toplantı
ya da katılamamışlar ve komisyonu kıymetli fi
kirlerinden mahrum bırakmışlardır. Ara se
çimlerin tamamlanıp Senatonun açılmasından 
sonra komisyonumuz tekrar bir toplantı yap
mış, bu defa toplantıya iştirak eden Sayın Er
tuğ'a raporun tekrar ve hep birlikte okunması 
teklif edilmiştir. Ancak kendileri bunun çok 
zaman alacağını, yazılı olarak rapor metni 
kendisine verildiği takdirde daha derin bir şe
kilde tetkik imkânı bulacaklarını beyan et
mişler ve böylece raporun bir kopyası kendi
lerine gönderilmiştir. Ancak, raporu tetkikle
ri de her halde çok uzun bir zaman almıştır ki, 
Sayın Ertuğ rapora atacağı imzasını da at
makta bir hayli gecikmiş ve bu arada Senato 
da yaz tatiline girmiştir. Böylece raporun Se
natonun tekrar çalışmaya başladığı tarihe ka
dar Başkanlığa sevk edilememesinde kendile
rinin önemli bir rolü olmuştur. 

Bu hususu böylece açıkladıktan sonra, mu
halefet şerhi koymadıkları için, mutabakat 
halinde oldukları anlaşılan rapor üzerindeki be
yanların^ görüşlerini cevaplandırmaya da lü
zum olmadığı kanısında bulunduğumdan, ben 
Sayın Ertuğ'un bu hususla ilgili sözlerine de
ğinmiyorum. 

Muhterem senatörler, şimdi esas konuya 
geliyorum. Sayın Bakan 9 . 1 . 1969 günkü 
birleşimde yaptıkları ve Araştırma Komisyonu 
raporunu tahlil edeceklerini bildirdikleri ko
nuşmalarında Araştırma Komisyonunun nor
mal bir ortamda görev yapmamış olduğu, 
moselenin birtakım baskıların doktrin ve politi
ka münakaşalarının yapıldığı bir zamanda ele 
alınmış olmasının eğitimimiz için bir talihsizlik 
olduğu ve yapılan araştırmanın tam bir tarafsız
lık içinde cereyan etmediği mânasını açık ola
rak taşıyan beyanlarda bulundular. Yüksek Se
natonun uygun gördüğü bir zamanda ve yine 
Yüksek Senato tarafından önemli bir memleket 
hizmeti yapmak üzere görevlendirilmiş dokuz 
".onatörden kurulan ve ekseriyetini de Sayın Ba
kanın mensııboldııkları parti üyelerinin teşkil et
tiği bir komisyon hakkında ileri sürdükleri bu 
görüşü, doğrusu çok yadırgadığımızı ve üzüntü 
ile karşıladığımızı burada ifade etmeden geçe-
miyeceğim. Bu konuşma özel yüksek okul ku
rucu veya. yöneticileri tarafndan yapılsaydı nor
ma! karşılamak mümkündü. Oysa, bizim özel 
yüksek ekul kurucu ve yöneticilerinin bir kıs
mından aldığımız şifahi ve yazılı haberler onla
rın bu konuda Sayın Bakanla aynı görüşü pay
laşmadıklarını da gösterir mahiyettedir. Nitekim 
bir okul müdüründen almış olduğumuz, bir özel 
yüksek okul müdüründen almış olduğumuz bir 
mektubu bu konuda misal olmak üzere okumak 
isterim. Mektup, 12 . 11 . 1968 tarihinde ya-
mlmış. «4 . 10 . 1968 tarihli Cumhuriyet Senato-
ııı özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu 
raporunu büyük bir dikkatle inceledim. Bugün 
\"z3İ yüksek okul durumunu objektif olarak ak
dettiren önemli noktalara parmak basan ve ya-
myı deşen bir rapor için sizlere şükran borcumu 
mnnak isterim.» Bunu bir özel yüksek okulun 
müdürü yazmıştır bize sayın senatörler. Ve gö
zlüyor ki, özel yüksek okullar kendi eksik ve 

tamam taraflarını gayet iyi bilmekte ve yapıl
mış olan araştırmanın durumu objektif şekilde 
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aksettirmiş bulunduğuna kaani haldedirler. Kal
dı ki, Sayın Bakan araştırma raporunda yer al
mış bulunan birçok hususların teftiş kurulu ra
porlarında aynen mevcut bulunduğunu bu kür
süden beyan buyurmuşlardır. Bu durumda biz 
bir sual sormaktan kendimizi alamıyoruz. Ra
pordaki hususlar aynen müfettiş raporlarında da 
mevcudolduğuna göre, Komisyonumuzun taraf
sız bir ortam içinde görev yapmamış, dolayısiyle 
objektiflikten ayrılmış olduğunu iddia ederler
ken, acaba bir çelişmeye düşmemişler midir? 
Biz bu hususta bir karar vermeyi heyetinize bı
rakmaktayız. 

Şimdi raporun tarafsız olarak hazırlanmadı
ğını ifade eden Sayın Bakanın bir başka görüşü
ne cevap vermek isterim. Sayın Bakan yaptık
ları konuşmada bir özel yüksek mühendislik 
okulundan mezun olan gençlerden bir kısmının 
başarılı imtihan vererek üniversiteye girdikleri
ni ve buradan da büyük başarılar göstererek 
mezun olduklarını ifade buyurdular ve bu husu
su rapora almamış bulunan heyeti kınadılar. 
Şimdi hepimiz bilmekteyiz M, sayın senatörler, 
Sayın Bakan da bunu kendi sözleriyle ifade et
mişlerdir, bizim memleketimizde ilk mühendis 
okulu 1963 yılında kurulmuştur, ilk özel yüksek 
okul 1962 dedir ve bir iktisadi, ticari ilimler 
okuludur. 1963 yılında açılmış olan bir mühen
dis okulu ancak bizim araştırma yaptığımız se
nenin biraz evvelkinde, o senenin Ekim ayında 
ve ondan evvelki Haziran ayında mezun vermiş 
olabilir. Nitekim de böyledir. Çünkü bundan 
sonra açılmış olan okulların hiçbiri mezun ver
me durumunda değildi. Bu okul da sadece Ege 
Mimarlık ve Mühendislik Okuludur. Gerçi bu 
arada bir Robert Kollej vardır, ama Robert Ko
lejin durumunun tamamen özel müsaadeye 
yabancılar tarafından açılmasına, yabancı ser
maye ile işletilmekte olmasına dikkat edersek, 
bunun diğer okullarla zaten mukayese edilemi-
yecek halde olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

Şimdi Ege Mimarlık Okulundan mezun olan 
gençler, o sene mezun olduklarına göre, üniver
siteye gitmiş olsalar dahi, üzerinden bir sene geç
mediğine göre, üniversiteyi başarı ile tamamla
malarına araştırma yaptığımız sırada her halde 
maddeten imkân yoktur. Nitekim bizim bu 
okulu ziyaretimiz sırasında bize bu şekilde bir 
beyanda bulunan hiç kimse olmamıştır. Bize 
intikal eden sadece bu okuldan mezun olanlann 

mimar ve mühendis odalarına kabul edilmedik
leri hususundaki sorunlardır ve Komisyonumuz
da bu sorunlarla ilgili yapılmış olan görüşme
leri ve bu konuda okulun diğer okullarla müş
tereken yapmış olduğu teşebbüslere ait belgele
ri büyük bir tarafsızlık içerisinde raporuna ay
nen eklemiş bulunmaktadır. 

Sayın Bakan yine bu hususta komisyonun 
tarafsızlığını ispat sadedinde özel okullara pa
rasız, burslu, indirimli öğrenci alındığını ve bu 
öğrencilerden de Komisyon raporunda bahsedil
mediğini ifade buyurdular. Şurasını kesin ola
rak belirtmek isteriz ki, bizim tesbit etmek du
rumunda olduğumuz hususlar, Senato araştırma
sı istiyen önergelerde belirtilmiş olan hususlar
dır, ki bunu da çok kısa olarak özel yüksek 
okulların kendilerinden beklenen eğitim ve öğ
retim hizmetini lâyıkı ile yapıp yapmadıklarının 
tesbiti olarak özetlemek mümkündür. Komis
yonumuz görevini bu çerçeve içinde yapmış, du
rumu buna göre ve buna tesir eden sebeplerle 
birlikte inceleyip raporunu da buna göre tanzim 
etmiştir. Bu itibarla komisyonumuzca üzerinde 
önemle durulan konu, bu okulların bâzı çocuk
larımızın bedava veya ucuza okutup okutmadık
ları değil, kendilerinden ilim ve irfan almak üze
re bu okullara kaydolmuş bulunan gençlere ye
terli bir öğretim ve eğitimin verilmesini müm
kün kılacak bütün imkânların bu okullarda sağ
lanıp sağlanmadığı olmuştur. Şunu da kabul et
mek zorunluğu vardır ki, bu müesseseler öğren
cilerinin bir kısmını değil tamamını bedeva okut
ma yoluna gitseler dahi, eğer yaptıkları eğitim 
yeterli değilse, bunu makbul saymaya ve eğitim 
yolunda yapılmış hayırlı bir hizmet olarak kabul 
etmeye elbetteki imkân yoktur. Bu itibarla 
komisyonumuz bu konuyu tamamen araştırma 
konusunun dışında görmüş ve bu hususu raporu
na almaya lüzum görmemiştir. 

Yine aynı görüş içerisinde Sayın Bakan şöyle 
bir ifadede de bulundular. Dediler M, komisyon 
bir beyanda bulunmuştur. Raporuna özel yük
sek okullar öğretmenlerini yetiştirmiyorlar, bu 
konuda tedbir almıyorlar diye bir hüküm getir
miştir. Halbuki bu konuda birçok tedbirler alın
mıştır. Okullar bu konuda büyük çalışmalar 
içindedir. Ve buna misal olarak birçok okul 
isimleri saydılar . Ancak şunu açıkça belirtmek 

I isteriz M, saymış oldukları bu okulların büyük 
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bir kısmı, meselâ Yakın - Doğu Eczacılık, Diş 
Hekimliği, Kimya Okulu, Efes Diş Hekimliği ve 
Eczacılık Olculu, izmir Mithatpaşa Gazetecilik, 
Kimya Mühendisliği ve Eczacılık okulları gibi 
okullar, ancak bu sene, bu öğretim yılında açıl
mış okullardır ve bizim araştırma yaptığımız 
sırada bu okullar mevcut olmadığı için bunların 
öğretmenlerini yetiştirip yetiştirmiyecekleri, hu
susunu rapora almaya elbette ki, maddeten im
kân yoktur. Geriye kalan eczacılık okulunun 
yöneticisine vekâlet eden, yöneticisi adına hiz
met gören Genel Müdür öğretmen yetiştirmek 
için bir asistanlık yönetmeliği hazırlamakta ol
duklarını, ancak bu konuda ciddî bir çalışmaya 
girmemiş olduklarını, yine kendilerinin misal 
verdikleri Işık Mühendislik Okulu ise bu konu
da her hangi bir çalışmaya henüz girmediğini 
açıkça yöneticisi tarafından beyan etmiştir ve 
bu konular da altı ve dokuz numaralı okul dos-
yalana aynen geçirilmiştir. Bunun dışında sa
dece Ege Mimarlık Okulunda bu konuda bâzı 
çalışmaların olduğu tesbit edilmiştir, ve esasen 
bu tesbitte yine okul dosyaları ile ilgili belgenin 
5 numaralı okul dosyasının 20 ve 21 nci say
falarında yerini almıştır. Görülüyor M, sayın 
senatörler, komisyon üyelerinin tarafsız bir or
tamda görev yapmadıkları, objektif olmadıkları 
ve gerçekleri rapora almadıkları konusunda ile
ri sürülen iddialar yanlıştır ve hakikatlere uy
mamaktadır. 

Sayın Bakan Komisyonu bir hususta daha kı
nadılar. Tüzük ve yönetmeliklerin zamanında 
çıkmamış olmasının ve bunlardan gelen aksak
lıkların rapor boyunca tekrar edilmiş olmasını 
da kınadılar. Ben kıymetli vaktinizi fazla almak 
istemiyorum. Diğer sayın üyeler gibi mümkün
se 15 dakika içerisinde konuşmaya gayret ede
ceğim. Bu bakımdan bu hususta uzun beyan
larda bulunmak istemiyorum. Ancak şurasına 
kısaca değinmek isterim M,.. 

BAŞKAN — Zamana bağlı değilsiniz Sayın 
Tuzun. 

ZERİN TÜZÜN (Devamla) — Buna rağmen 
sayın senatörlerin fazla vaktini almak istemiyo
rum. Vakit de gecikmiştir. Başkanlık Divanı
nın durumunu da dikkate almak zorunda oldu
ğum kanısındayım efendim. O bakımdan sözü 
çok uzatmak istemiyorum. 

Yalnız şu kadarına değinmek isterim M, böy
le kanunun metnine girmiş, altı ay içerisinde 

behemehal çıkartılması öngörülmüş bulunan bir 
tüzüğün hazırlanmasına muhakkak ki. kanunun 
yürürlüğe giriş tarihinden sonra başlanmaz. Kal
dı ki, bu kanun hem yürürlüğe giriş tarihinden 
bir müddet evvel kabul edilmiştir. Oradan da 
bir zaman kazancı vardır. Ayrıca kanun da bir 
teklif değil, tasarıdır. Dolayısiyle daha Bakan
lık bu tasarıyı hazırlarken bir yandan, hiç de
ğilse hazırladıktan sonra, Meclislerde görüşü
lürken bu tüzüğün hazırlığına da girişebilirdi 
ve bize gelmiş olan o zaman komisyonlarda söy
lenmiş olan da böyle bir tüzüğün hazırlanmakta 
olduğu keyfiyetidir. Ama bu tüzük 160 madde 
olduğu için gecikmiştir, diyorlar. Biz Komisyon 
olarak bu hususu yeterli bulamadık, özür dile
riz ve düşünmek lâzımdır ki, bir okulun açılışın
da istenecek ödenmiş sermaye miktarından o 
okulun açılış ve öğretime başlama iznine, okulun 
denetiminden eski okulların yeni kanuna uyma
sına kadar bir okulun denetiminden içerisinde 
vazife görecek öğretim elemanlarına, yönetim 
elemanlarına kadar her şeyi tüzüğe ve yönetme
liğe bırakmış olan bir kanunda bu tüzük ve yö
netmeliklerin çıkarılmamış olduğu tesbit edilir
se, elbetteki bundan doğmuş olan birçok karışık
lıkların tüzük ve yönetmeliklere bağlı olduğunu 
ifade etmek, araştırma yapan bir komisyonun 
görevidir ve bu karışıldıkları gördüğü yerde de 
bunları bu tüzük ve yönetmeliklerin eksikliğine 
işaret etmek zorunda kalmıştır. Bunu yadırga
mamak lâzımdır. 

Şimdi muhterem senatörler, Sayın Bakan ra
porda aynı bina dâhilinde çeşitli okullar ve ku
ruluşlar bulunması dolayısiyle Bakanlığın kı
nanmasını da yersiz bulduklarını beyan ettiler. 
Ve Danıştayın Kat Mülkiyeti Kanunu muvacehe
sinde vermiş olduğu istişari mütalâadan bahis 
buyurdular. Hiç şüphe yok ki, Araştırma Ko
misyonu üyeleri de mahkeme kararlarına karşı 
saygılıdır. Ancak ne var ki, biz denetlediğimiz 
okullar arasında, içinde bulunduğu binanın ted
risat yaptığı kısımlarına kat mülkiyeti ile sahi-
bolduğundan dolayı, iki okulu bir araya getirmiş 
veya çeşitli kuruluşlarla bir araya gelmiş olanı
na hiç raslamadık. Aksine kanunun 9 ncu mad
desinde gayet açık olarak bir bina veya binalar 
içinde aynı kurucu veya farklı kuruclara ait çe
şitli mahiyette okul açılamaz denilmesine rağ
men, tamamı aynı kimse veya kimselere ait gay-
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rimenkullerin üstünde çeşitli mahiyette okulla-
larm açılmasına, kanunun yürürlüğe girdikten 
sonra da izin verilmeye, tâbirimi mazur görsün
ler, büyük bir sorumsuzluk içinde devam edil
diğini de tesbit etmiş bulunmaktayız. Biz Sayın 
Bakandan simdi sormak isteriz, aynı binada ted
risat yapmalarına müsaade edilen iktisadi ilim
ler yüksek okulu ile Zafer Mühendislik Oku
lu kat mülkiyetine göre mi bu müsaadeyi almış
lardır? istanbul'daki Mısır Hanında tedrisat 
yapan Galatasaray İktisadi İlimler Okulu ile 
Güneş Mühendislik Okulu bulundukları katların 
mülkiyetine mi sahiptirler? O halde kanuna 
aykırı durumda olan bu tatbikat Danıştay kara
rının uyulması zorunlu bir kararı gibi ileriye 
sürmenin anlamı nedir? Kaldı ki değişik mahi
yetteki iki okulun dahi bir arada bulunmasını 
uygun mütalâa etmiyen bir kanunun yürürlükte 
bulunduğu bir zamanda bu kanunu uygulama du
rumunda bulunan bir Bakanın, iki ckul şöyle 
dursun, çeşitli iş yerlerinin bulunduğu iş han
larında dahi okullar açılmasını uygun mütalaa 
etmiş olmasını ve kendisine bu konuda yapılan 
ikazları da dikkate almamış bulunması her hal
de ne kat mülkiyeti ile, ne de diğer sebeplerle 
mazur görülecek bir husus değildir. 

Nitekim; bu konuda daha acık bir fikir ve
rebilmek için size araştırma raporunda yer al
masına o zaman için imkân bulamaî'ğımız bir 
belgeyi saym senatörlerin görüşüne sunmak is
terim: Bu bir rapordur saym senatörler ve üç 
tane iktisadi ve ticari ilimler akademisi profesö
rünün imzasını taşımaktadır. Bakanlık bu üç 
profesörü, İstanbul'da bulunan üç Ticari ve İk
tisadi İlimler Okulu ile bir Gazetecilik Okulunun 
durumunu incelemek üzere görevlendirmiştir. 
Bu görevi yapan uzmanlar heyeti verdiği rapor
da şöyle demektedir. Okulları birer birer almış, 
bunlardan üçüncüsü de özel İstanbul İktisadi ve 
Ticari ilimler Yüksek Okuludur. Bunun hakkın
da şöyle diyor uzmanlar: Adliye sarayı karşısın
da mevcut bir binanın zemin, 2 nci ve üçüncü 
katlarında öğretim yapılmaktadır. Bu binan-n 
birinci katında bir avukat yazıhanesi, bir reklâm 
bürosu, bir de şoförler sendikasına ait bürolar 
vardır. Dördüncü katta ise bina sahibi otur
maktadır. Bir yüksek okula tahsis edilecek bi
nada aranması zorunlu olan temel şart binamn 
bağımsızlığı ve genel olarak bir bütünlük arz et-
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I mesidir. Halbuki bu binanın birinci katında çe
şitli meslek büroları bulunmakta ve dördüncü 
katta da ikâmetgâh tesis edilmektedir. Bu du
rum eğitim ve öğretimin ciddiyeti ile bağdaşa
maz. Disiplini ihlâl edecek mahiyettedir. Bu iti
barla binanın öğretim için bütünlük arz eden 
bir hüviyet kazanmasına kadar eğretime devam 
edilmesi mahzurludur. Binanın bu mahzurlu 
duruma muvacehesinde artık öğrenci konten
janına temas eden hususların tesfciti uygun mü
talâa edilmemiştir.» 

Muhterem senatörler, 625 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi kanunlara, tüzük ve yönetmelik
lere aykırı tutum içinde bulunan okulların ge
çici veya devamlı olarak kapatılmalarını âmir 
bulunmaktadır. Bilirkişi heyetinin bu açık ika
zına ve okulun bu durumu ile 625 sayılı Kanu
nun 9 ucu maddesine aykırı bir halde bulundu
ğunun açıkça tesT i t edilmiş olmasına rağmen, 
Yakınlık bu okul hakkında kapatma kararı al
mamış, aksine aynı mahiyette olan yenilerinin 
acdmasına müsaade vermiştir. Sonra da Sayın 
lakan bu durumu aksettirmiş bulunan rapora 
karşı küoüm^ar bir ifade ile, bu okullar zaten ar-
iıh yeni ve modern binalar yaptırıp oralara ge
diyorlar, dolay^iyle bütün bu tenkidler ikinci 
pr.ıı?„ gelmiştir diye bir beyanda bulundular. Bu 
beyaırn no Komisyonumuzca, ne de Yüksek He
yetinizce olumlu karşılanmasına imkân görme
mekteyiz. Zira yürürlükte bulunan bir kanunu 
uygulama görevini yapmakta olan bir Bakanlık 
v u kanunun âmir hükümlerine karşı kayıtsızlık 
gösterirse, bunu mazur görmek, hiçbir suretle, 
mümkün deği?dir. Kaldı ki, bugün bu durumda 
olan okullar hâlâ ela mevcuttur, tedrisata devam 
etmektedirler. Bu bakımdan raporun bu konu
daki tenkidlcrini de ikinci plâna atmaya imkân 
yoktur. Akdine konu hâlâ büyük bir dikkat ve 
ciddiyetle üzerine eğilmek gereken bir sorun 
olarak ortada durmaktadır. 

Muhterem senatörler, yine Sayın Bakan ra
porda kira ile tutulmuş binalarda okul açüması-
:rn da tenkid edildiğini oysa kanundaki «söz
leşme ile intifa hakkına sahibolma» deyiminin 
kira mukavelesi anlamına geldiğini, dolayısiyle 
bu tenkidin de yerinde olmadığını söylediler. 
r sk i bir idareci ve hukuk derslerini okumuş bir 
"ayın zat olarak biz Saym Bakanın nasıl böyle 

j bir beyanda bulunduğunu doğrusu anlıyamadık. 
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Zira, 625 sayılı Kanunda sözü edilen sözleşme 
ile intifa hakkı deyiminin ahdî intifa hakkı mâ
nasına geldiği gayet açıktır. Ve ahdî intifa hak
kı da, hepimizin bildiği gibi, aynî haklardandır 
ve tapu kütüğünde mahsus sütununa tescili ge
rekir. Oysa kira mukavelesi doğrudan doğruya 
şifahi akitlerdendir. Yani bir gayrimenkulun 
sahibi ölürse veya o gayrimenkulu başkasına 
devrederse veya satarsa yapılmış olan mukave
le kendiliğinden münfesih olur. Bunları açık
lamaya lüsıırn yok sanıyorum. Kira mukavele
si ile, sözleşme ile intifa hakkını aynı mânada 
almak ve böylece bir yıllık kira mukavelesini ge
tirmiş olan her kurucuya okul açma müsaadesi 
vermek, bilmiyoruz kanunun âmir hükmü ile ne 
derecede bağdaşır durumda diri Bu konuda da 
sayın heyetinizin karar vermesini daha uygun 
görüyoruz. 

Muhterem senatörler; biraz evvel de söyledi
ğim gibi, sözümü çok uzatmak istemiyorum. Bıı 
bakımdan bir konuya daha kısaca temas edip 
sözlerimi bağlıyacağım. 

Yine Sayın Bakan konuşmalarında; okulla
ra açılma ve öğretime baklama izni veren heyet
lerin kuruluş, şeklinden bahsettikten sonra, bu 
raporların olumlu olmıyaıı veya üyeleri arasında 
görüş farkı bulunan bir tek rapor yoktur İd, ona 
istinadederek açılma veya öğretime başlama iz
ni verilsin, dediler. Bu doğrudur. Hakikaten 
Bakanlık, bütün açılma ve öğretimse başlama 
izinlerini müspet raporlara dayandırmıştır. An
cak, okul açma, yeni bölüm açma veya öğretime 
başlama konusunda menfi olarak verilmiş rapor
ların, aradan durumu düzeltecek kadar bir za
man geçmeden, yeniden rapor alınmak suretiyle 
uygulanması yoluna gidildiğinden bahis buyur-
mamışlardır. Şimdi size okuyacağım birkaç 
belge, Bakanlığın bu konudaki tutumunu, sanı
rım ki, açıklamaya yetecektir. 

Bu belgelerden bir tanesi elimizde bulunan 
21 okul dosyasına ait belgenin, dokümanın 47 nci 
sayfasında bulunmaktadır. 9 numaralı okul bir 
elektrik mühendisliği ve bir makina mühendis
liği bölümü açmak için Bakanlığa müracaat et
miştir. Şimdi bu hususta yazılmış olan raporu 
aynen okuyorum: «özel öğretim Kurumları Ge
nel Müdürlüğünün şu sayı şu yazılı emirleri ge
reğince, İstanbul îşık Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulunda Makina ve Elektrik Mü-

j hendisliği bölümlerinin açılması hakkında kurucu
nun v£kı müracaatı üzerine aşağıda imza ve sı
fatları bulunan bizler tarafından tetkik edilmiş 
ve tetkik neticesi aşağıda açıklanmıştır.» Bu ra
porun tarihi, muhterem senatörler, 17 Ekim 
1987 dir. Raporda şöyle deniyor: «9 Ekim 1967 
tarihli raporumuzda makina bölümü için malze
me lâboratuvannın, elektrik bölümü için de ma
kina teknolojisi Bboratuvarının kifayetsiz olduk
larını belirtmiştik. Bu kere heyetimiz yaptığı tet-
kikat neticesinde elektrik bölümü için hazırlan
mış bulunan yeni ders plânında makina teknolo
jisi dersinin ikinci sınıfa alınmış olduğu görül
müştür. Bu durumda elektrik bölümünün birin
ci sınıfının öğretime başlamasında bir sakınca 
yoktur. 

Şimdi artık bunun izahına lüzum yok. Ayın 
dokuzunda menfi rapor verilmiş, ayın 17 sine 
kadar geçen bir hafta zarfında süratle program 
değiştirilmiş ve bu programı değiştirildikten son
ra ayın 17 sinde okula giden uzmanlar heyeti 
bu bölümün açılması için müspet rapor vermiş. 
Ve tabiîdir ki Sayın Bakanlık da rahatlıkla di
yorlar ki, müspet raporlara istinaden hareket 
ediyoruz. Doğrudur. 

Bir ikinci belge daha vereceğim. Bu da yine 
aynı dokümanın 73 ncü sayıasmdadır. Ve 13 
numaralı okul açılış müsaadesi istediği zaman, 
Bakanlık müfettişlerden kurulu bir heyeti oku
la göndermiştir. Bu rapor uzun bir rapordur. 
Elimizdeki dokümanda mevcudolduğu için tama
mını okuyarak vaktinizi almak istemem. Sadece 
konu ile ilgili olan 2 - 6 ve sonuç bölümünü oku
mak isterim. 

«Memleketimizde özel olarak ilk örneğini 
teşkil edecek bir gazetecilik yüksek okulunun 
açılması hususunun düşünülmesi sırasında yalnız 
maddi durumunun ve öğrenci kapasitesinin tes-
biti ile yetinilmesi cihetine gidilmiştir. Bina bu 
durumiyle birlikte diğer lüzumlu unsurların is
tenilen nitelikte bir kuruluşa geçilebilmesi için 
gerekli maddi ve mânevi kapasitenin ve şart
ların sağlanıp sağlanamıyacağı hususlarının 
incelenmesi, grupumuzca gerekli bulunduğundan 
bu yüksek okulun resmî örneğini teşkil eden 
istanbul üniversitesi iktisat Fakültesine bağlı 
Gazetecilik Enstitüsüne gidilerek bu Enstitü
nün müdür yardımcısı Prof. Ahmet Kılıçbay'la 

1 görüşülmüştür. Bu müessesenin kuruluş, işleyi-
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§i, tesisleri, müfredat programiyle yönetmeliği, 
hizmetteki fonksiyonu halanda geniş bilgi ve 
belge alınmış, bunların ışığı altında açılması 
düşünülen gazetecilik yüksek okulunun duru
mu incelenmiş ve ayrıca maddi yönden elveriş
li görülen bu binanın gerekli eşya, mefruşat, 
araç ve gereçlerle teçhizinin sağlanması mak-
sadiyle kuruculara gerekli tavsiyelerde bulunul
muştur. 

Bu cümleden olmak üzere; bu tip bir yüksek 
okulda öğrencilerin atelye mahiyetinde uygula
malı teknik çalışmalar yapabilmeleri için küçük 
bir matbaanın, foto ve klişe için ateîye ve lâbo-
ratuvarın, 30 dan aşağı olmamak üzere bir yazı 
makinası dersliğinin ve ayrıca kitaplık dışında 
arşiv ve araştırma çalışmaları için bir merkezin 
kurulması lüzumlu görülmüştür.» 

6 ncı maddede de şöyle deniyor: «özel Gaze
tecilik Yüksek Okulunun öğretime başlamasın
dan önce hazırlanması, kurulması ve gerçekleş
tirilmesi tarafımızdan istenilen lâboratuvar, 
atelye ve diğer lüzumlu araç ve gereçlerle bina
nın teçhiz edilmiş hale getirileceğine dair ku
rucular tarafından verilen taahhüt mahiyetin
deki belge ilişiktedir.» 

Yani müfettişler işi sağlama bağlamışlar, bu 
hususu yapacağına dair kurucuların elinden bir 
de belge almışlar ve bu belgeyi de Bakanlığa 
göndermişler. 

Sonuç olarak da diyor ki: «Okulun bu bina
da açılması uygundur. Ancak bu okulun açılma-
siyle öğretime başlaması arasındaki zamanın kı
salığı sebebiyle üzerinde tarafımızdan hassasi
yetle durularak temini istenen ve yukarda açık
lanan hususların ilgililerce gerçekleştirilip, ger
çekleştirilmediğinin de öğretime başlama izniyle 
ilgili teftişler sırasında araştırılmasının uygun 
olacağını takdir ve tensiplerinize arz ederiz.» 

Ve muhterem senatörler, bu okula Mart ayın
da öğretime başlama izni verilmiştir. Bir öğre
time başlama izninin üzerinden çok uzun bir 
zaman geçtikten sonra, araştırma komisyonunuz 
okula gittiği zaman, müfettişlerin istemiş oldu
ğu bu hususların hiç birinin okulda mevcut ol
madığını tesbit etmiş ve raporuna geçirmiş du
rumdadır. Ve bu okul bu haliyle geçen öğretim 
yılının sonunda ilk mezunlarını da vermiştir. 

Yine son olarak bir kısa belge okuyarak söz
lerime son vereceğim. Bu belge de, yine elinizde 

bulunan okul dosyalarına ait dokümanın 99 ncu 
sayfasındadır ve 18 numaralı okula aittir. Bur-
da şöyle deniliyor: «Okulun dosyasındaki - bu
nu aynen raporumuzdan okuyorum - yazışmala
rın tetkikinden - zira şunu da açıklamak isterim, 
bu okul geç açılmış olduğu için Bakanlıktan 
Komisyonumuza bir dosya gelmemiştir, biz bu 
dosyayı ancak İstanbul'da tetkik yaparken böy
le bir okulun açılmış olduğunu, öğretime başla
mış olduğu haberini aldık ve dosyasını gidip 
okulun kendisinden istedik, okulun kendisinde 
tetkik ettik - okulun açılma izni almak için çok 
geç müracaat ettiği, bundan sonra öğretime baş
lama izni vermek üzere 20 Kasım 1967 tarihin
de okula giden uzmanlar heyetinin fizik, kimya, 
teknoloji ve malzeme lâboratuvarlarını yeterli 
bulmıyarak gerekli raporu vermedikleri anla
şılmıştır. Bunun üzerine okul kurucusuyla okul 
müdürünün Bakanlığa müracaat ederek bu ka
rara itiraz ettikleri ve Bakanlığın da yeniden 
bir uzmanlar heyeti kurmak suretiyle, ilk rapor 
tarihinin üzerinden bir ay dahi geçmeden, okulu 
bir kere da,ha incelettirdiği ve bu ikinci heyet 
tarafından verilen rapor üzerine 19 . 12 . 1967 
tarihinde okula öğretime başlama izni vermiş 
olduğu tesfoit edilmiştir. Ancak bu arada bâzı 
kimselerin Ankara'ya giderek bu konu ile uğ
raştıkları ve meseleyi Bakanlıkta takibettikleri 
de okul dosyasında görülen ve suretleri ilişikte 
bulunan telgraflardan anlaşılmıştır.» 

Muhterem senatörler, artık bu konuda daha 
fazla konuşarak vaktinizi de aknıyacağım. Sa
nırım ki, konu vuzuha kavuşmuştur. 

Ben daha fazla açıklamalarla sözü uzatma
mak için burada sözlerime son vermek istiyo
rum. Ancak sözlerimi bağlarken de şu hususu 
bilhassa belirtmek isterim ki, böylesine büyük 
hacimli ve böylesine önemli bir inceleme işini 
yoğun bir gayretle tamamlıyan ve tamamen ta
rafsız ve objektif bir görüşle ve vesikalara da
yanarak hazırlamış olduğu raporu Yüce Sena
tomuza sunmuş bulunan Araştırma Komisyonu
nuzun bütün üyeleri bu çalışmalariyle önemli 
bir memleket hizmeti yapmış oldukları inancın
dadırlar. Ve görevini yapmış insanların huzur 
ve rahatlığı içindedirler. 

Şimdi temennimiz, Sayın Bakanın da ken
dilerine birçok konuda ışık tutacak olan bu ra
poru bir kere daha ve objektif bir görüşle de-
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ğeılendirmeleridir. Hepinize teşekkür eder, say
gılar sunarım (Alk..şlar) 

BAŞEAîT — Saym Bekala?., Sayın BaSkan 
söz istediniz mi .. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAEAHI ÎLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Bitti diye söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Baha sırada 15 üy© var. Siz ne 
saman,.. (A, P. sıralarında::, «yeterlik önerge
si var» sesleri) Bana intikal etmiş yeterlik 
önergesi yok efendim. Sayın Bakan istediğiniz 
zaman... 

MÎLLÎ EĞITIM SAKATTÎ ÎLHAMÎ S B T S I I 
(Edirne Milletvekili) — Hsyır Saym Balkan. 
Komisyon konuştuktan sonra bitti zannederek 
söz istemiştim. En sonra konuşayım, 

jikAij — üornısyon ısteüıgı zaman DOZ 
alır, bakan isteği, aaman alır. Onlar haklar ın 
kullandı1 ar, Siz istediğini saman hakkınızı kul
lanırsınız. 

Saym Be-kata?.. Yoklar. Sayın Iıazer. 
MHKMET HAZSR (Hars) — Efendim, kâ

fi derecede üzerinde izahat verildi sayın baka
nı bekliyoruz. Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Söz sıramız geçer, tekrar söz 
alamazsınız. Saym Atmaca buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMAĞA (Deniri) — Bayın 
Başkan, değerli arkalarlarını; her türlü okul
ların aşılması 789 sayılı Kamına göre Millî Eği
tim Bakanlığına bırakılmıştır, Öz?! öğretim ku
rumlarının aşdma izni ve denetimi de 625 sayı
lı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakan!"ğ-mm 
görevleri arasındadır. 625 sayılı Kamunun özel 
okullarm istenen şekilde işletilmesinin tanzi
mi tüzüğe bırakmıştır, kanun, Ve katranım ge
çici maddesi de tüzük ve yönetmeliklerin 6 ay 
içinde çıkarılmasını emretmektedir. 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumu Kanunu 18 Haziran 1965 
tarihimde yürürlüğe girmiştir. Bv.oi.in tarih 16 
Ocak 1909. Aradan üş yıl altı ay 23 gün geçmiş; 
kanunun sarih hükmü hâlâ yerine getirileme
miştir ve ne zaman yerine getirileceği de belli 
değildir. Bu duruma göre 3 yıldan beri özel 
okullara verilen açılma izni bence mualleldir. 
Bunun sorumlusu elbette özel oku! açanlar ola
maz, Kanun da bunun sorumlusu değildir. 1965 
den bu yana Millî Eğitim Bakanlığı koltuğun
da oturanlar bu işin tek sorumlusu olarak kar
şımızda bulunması lâzım gelir, Yeni nesil yetiş

tirmekle ilgüi millî bir konuda yapılan ihmalin 
has görülmesi mümkün olamaz. Bu ihmal bo-
stik bir eğitim düzeninin yaygın hale gelmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bu savsaklama, iyi ni
yetli ösel ckiiioularm aleyhine, ticari gaye gü
denlerin daha çok kazanç sağlamasına yol aş-
nnşt-r. En büyük zararı da raporun hazırladığı 
tarih is 20 ösel yüksek okulda okuyan 26 743 
gmıe görmüştür, görmektedir bıı sararı daha 
ne kaçlar göreceği de bilinmemektedir. 

Anayasa münakaşasını bir tarafa bırakıyo
rum. Bugün 625 sayılı Kanuna göre okul aç
mak Türk vatandaşlarına verilmiş bir haktır. 
Ancak kanun bu şekilde perişan, dejenere ol
muş bir okul açılmasına izin vermeyi emretme-
mektedir, Türk gençlerini yarım yamalak yetiş
tirmeye kimsenin hakkı yoktur. Gençlik kuru 
diploma değil, bilgi, maharet iş yapma gücüne 
sahibolmak ister. Mİ1H Dğitim Bakanlığı kanu
ni görevini yapmamak suretiyle gençleri öğren
me, yetişme olanağından mahrum etmiştir, et
mektedir. Bu haliyle özel yüksek öğretim, fay
da yerine zarar vermekledir ve bunun da tek 
sorumlusu Millî Eğitim Bakan lad ı r . Yüksek 
öğretimin Türk biliminin yükselmesinde, sana-
v:do-, "" rPTmtırd?ki re^ü *rmvo!rûn kalkınma
mızdaki etkki malûmdur. Dejenere edilmiş bir 
eğitimle millî amaçlara ukşılamas, 

BaşTcvıın son bölümünü teşkil eden 2İ mad
delik tıklif ve teemennilere genellikle katılıyo-
r.mı. Bu tavsiyelerin biran evvel yerine getiril-
r-ıcnm ümidederim. Bakanlığın özel. yüksek öğ
renin iıin örnek alabileesği gayet iyi işüyen 
oz'il okullar vardır. ETİ tekim bunlardan birisi 
înnir'dedir, Hiç olmazsa Millî Eğitim Bakanlı
ğı bu işin altından kalkamryorsa iyi işüyen bir 
özel okulu kendisine örnek almak suretiyle on
dan faydalanabilir. 

Komisyon tenkid ve temennilerinin 4 ncü 
maddesinde mevcut özel Okullar Genel Müdür
lüğü örgütünü yetersiz bulmaktadır. Kanaatim 
odur ki yetersizlik genel müdürlük bünyesin
den değil, bakanın tutum ve davranışlarından 
gelmektedir. Dosyalarda mevcut inceleme ra
porlarının aksine açılma izni verildiği gerçeği 
karşısında, bakanın ro'sen emirler verdiği anla
şılmaktadır. 18 no.lu dosyada mevcut müjde 
telleri, kayırmaların politik oyunların iç yüzü-
nü açıklar mahiyettedir. 

— 771 - -
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Bakanlığın aşırı müsamahası tüzük ve yö
netmelikleri çıkarmadaki sorumsuz davranışı 
özel yüksek öğrenimde çok kötü ve telâfisi güç 
bir gelenek yaratılmasına sebebolmuştur. Bu
nun düzeltilmesi çok güçtür. Bu yüzden özel 
yüksek öğretimde inisiyatifini kaybeden bakan
lık, hâkimiyetin özel okulcular eline geçmesini 
sağlamıştır. Özel yüksek öğretimde bakanlık
tan daha fasla, okul açanlar söz sahibi olmuş
lardır. Bunları örnekleriyle vermek mümkün
dür. 

Netice olarak, özeH yüksek öğretimde iyi bir 
öğretim yerine iyi bir ticaret başarı kazan
mıştır. Tetkike tabi 20 özel yüksek okula ba
kanlık inceleme yapan bilim heyetinin ver
diği raporlardan anladığımıza göre, 17 113 öğ
renci kontenjanı vermesine rağmen bu 20 okul
da 1967 - 1968 öğretim yılında 26 743 öğrenci 
okutmaktadır. Özel yüksek okullar geçen öğre
tim yılında izinsiz olarak, kapasiteleri dışında 
9 624 öğrenci almışlardır. 1968 - 1969 yılı için
de bunun daha büyük rakunlara ulaştığı şüp
hesizdir. Nitekim 13 263 kontenjan bu yıl için 
özel okullara verildiğini gazetelerden oku
dum. Böylece 40 bine yaklaşan özel okul öğ
rencisinin kontenjanı 17 bindir. Bakanlığın 
kontenjan fazlası olan 9 624 öğrenciden ya ha
beri yoktur, eğer haberi yoksa demek ki, ba
kanlık işine hâkim değildir. Eğer bu fazla öğ
renci alma işine söz geçiremiyorsa özel yük
sek okul sahipleri bakandan daha güçlüdür 
demektir. Aynı öğretim dalında çalışan özel 
okulların yönetmelikleri, tüzükleri ve müfre
datları birbirine uymamakta, hattâ birbiriyle 
çelişme halindedir. Bu gösteriyor ki bakanlık 
özel yüksek öğretimde amacını tâyin edeme
miştir ve hâlâ da edememektedir. 

Özel okullarda bakanlık onayından geç
memiş öğretmenlerin çalıştırıldığı bir vakıa
dır. Bunlardan bir kısmının da bakanlık mer
kez örgütünde vazifeli olması dikkat çekici
dir. 

Özel okullarda ücret insafa terkedilmiştir. 
Bir kısım okullar tesbit edilenlerin üstünde 
ücret alırken, bir kısmı da Kızılaydaki ticareta-
neler gibi birbiriyle rekabete girişmişlerdir. 
1 750 lira ile 6 500 lira arasında değişen ücret 
sistemi, başıbozukluğun bir örneğidir. 

Özel yüksek okul adedi kadar çeşitli imti
han sistemi vardır. Hattâ aynı okullun sınıf
ları arasındaki imtihan sistemleri ve sınıf geç
me sistemi de birbirine uymamaktadır. Resmî 
okullarda 3 ayda bir imtihan yönetmeliği de
ğiştiren Bakanlığın özel yüksek öğretime bu 
konuda elbette söz söyleyecek hali olmaması 
gerekir. 

Özel yüksek okullarda öğretici başına dü
şen öğrenci sayısı 9 ile 87 arasında değişmek
tedir. Öğretim üyesi adedinin tesbiti mümkün 
olamadığı için bir ortalama hesap yapmaya da 
imkân yoktur. Sadece yapılabilenler için öğ
retici basma 37 öğrenci düşmektedir. Halbuki 
rssmî yüksek okul ve üniversitelerde bu rakam 
15 in çok altında bulunmaktadır. 

Öğrencilerin, kayıt ve devam işleri, öğren
cilerin sağlık işleri ciddî olarak ele alınmamış
tır özel yüksek okullarda. Özel yüksek okulla
rın denetimi bir başıboşluk içindedir. Yapıdan 
denetim raporları da dosyalarda uyumakta-
-!r\ Bakanlık özel yüksek okullar konusunda 
yalnız kanuni görevini ihmal etmekle kalmamış, 
eğitim ilkelerinin sarsıilmasma da yol açmıştır. 
Bakanlık bu tutumuyla Emrullah Efendi Maa
rifinin gerisine itilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon raporunda incelemeye tabi tu
tulan 20 özel okuldan 16 smm lâboratuvarı 
voktur. 15 nin ders aracı yok veya yetersizdir. 
17 sinin kitaplığı yok veya yetersizdir. 16 sının 
teneffüshanesi yoktur. 16 smm binaları okul 
ohnava elverişli değildir. Hepsi istisnasız (20 
tetkike tabi tutulan özel okulun) hepsi kapa
sitesinden fazla öğrenci kaydı yapmıştır. Ço
ğunda öğrenci adedi sayısınca sıra ve sandal-
ve dahi yoktur. Bakanlık bir taraftan özel 
yüksek okulları bir orta dereceli okul mua
melesine tabi tutarken diğer taraftan sreniş 
bir hoşgörürlükle eğitim ve öğretim aksaklı
sına fröz yummuştur, özel yüksek okullara 
d«vam eden öğrencilerin büyük çoğunluğu 
Anadolu'dan gelen fakir halk çocuklarıdır. 
"Rımım sebebi Anayasamızın öngördüğü eğitim 
ve imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanamaması
nın doSıırduğn neticedir. Anadolu liselerinin 
roo-nrtda lâboratuvar ve öğretmen yetersizli
ği Vminmdnon için bu imkânsızlık içinde yeti
den Hprenciler elbetteki Ankara'daM bir Gazi 
Lisesinde yetişen öğrenci ile eşit şartlar için-
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de imtihana giremez. Hakkâri lisesinden yeti
şen ve Ankara kolejinden yetişeni bir tutma
ya imkân yoktur. 

BAŞKAN — iki dakikanız kalmıştır.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Öze! 
yüksek okulları konusu üzerinde ciddiyetle du
rulacak bir problem, bu okulların biranevvel 
ıslahına gidilmesidir. Milletin yararına bir 
çözüm bulunmadıkça Senatoda bu yapılan ko
nuşmalar nihayet bir hoş seda veya acı bir hâ
tıra olarak kalıp gitmeye ve zabıtlarda kalma
ya mahkûmdur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı çıkmaza girdik
çe bu kürsüden zaman zaman ben A. P. si
nin programını uyguluyorum demektedir. Hiç 
sanmıyoruz ki bu kadar perişan, bu kadar de
jenere olmuş bir özel okulculuğu sayın A. P. li 
arkadaşlarımız da tasvibetsmler veya prog
ramlarında böyle bir şey olduğunu asla san
mıyorum. Milletin geleceği, bekası ile çok ya
kından ilgili bir anadâva olan özel okulculuğa 
en kısa zamanda çıkar yol bulunmalıdır, böyle 
perişan bir özel okulculuk işletmeciliğinin 
artık devama Türk çocuğunun, Türk gencinin 
aleyhine işliyen bir çark olarak devam edecektir. 
Son olarak bir hususa daha değineceğim, yük
sek öğretimde İkinci Beş Yıllık Plânda öngö
rülen insangücü plânlamasına uyulmaması
nın bir nedeni de özel okulculuğun başıboş 
bırakılmasmdandır. Başıboşluk plân dengesi
ni bozmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, cümlenizi ta
mamlayınız... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, ikinci Beş Yıllık Plânın 11 ve 
12 nci numaralı cetvellerinde yüksek sağlık 
teknik ve tanım yüksek öğretime 12 655 yeni 
kayıt yapılması öngörüldüğü halde üniversi
telere 1968 -1969 öğretim yılı için tesbit edilen 
kayıt kontenianlan fen, tıp ve mühendinlik 
olarak 6 547 dir. ikinci Beş Yıllık Plânın eği
tim kesiminin 13 numaralı cetvelinde 1968 -
1969 öğretim yılında yüksek öğretimin fen, 
teknik, tır> ve tarım bölümünde kapasite % 58 
olarak tesbit edilmiş olmasına rağmen bu yıl
kı kayıtlar bu oranın yarasına bile zor ulaş
mış durumdadır.. 

BAŞKAN — Cümlenizi bitirin Sayın Atma
ca. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım, özel okulculuğun özellik
le yüksek özel okulculuğun bir ticaret konu
su olmaktan çıkarılması, komisyon raporun
da da belirtildiği gibi bu işe bir çare bulun
ması şarttır. Bulunmadığı müddetçe Türk ço
cuğunun aleyhine bu düzen devam edip gide
cektir. Komisyona ciddî araştırmaları dola-
yısiyle teşekkür eder, hepinizi saygı ile selâm
larım.. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Komisyon sözcüsü hâdiseyi bütün çıp

laklığı. ile gün ışığına kavuşturmuştur. Müza
kerenin kifayetini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhine Sa
yın ismen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, bu çok önemli konu üze
rinde arkadaşlarımızın, sayın senatörlerin fikir
lerini dinledik, meseleyi gerçekten enine, bo
yuna, derinlemesine öğrenmiş bulunuyouz;. Bu 
bir gerçek ama bu kadar uzun süre içerisinde 
yapılan çalışmalar ve bu kadar güzel bir araş
tırma sonucu rapor ve bizim elimize gelmiş 
yığınla doküman burada sadece konuşmalar
la, bitmiş olacak. Oysa ki, bâzı senatör arka
daşlar belki de burada bu konuşmaların so
nunda bâzı çözüm noktaları getireceklerdir. 
Meselâ ben şahsan daha çok çözüm getirmek 
tein konuşmak istiyorum. Yani bu araştırmala
rın sonunda ne yapılacaktır? Devletleştirilecek 
mi, devam edilecek mi? Bunlara bir karar bir 
şey getirmemiz lâzımdır. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sosyal 
rejimi mi getireceksin?.. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, fikirden dola
yı. lütfen müdahale etmeyin. Fikre lütfen mü
dahale etmevin. fikirdir arkadaş söyliyecektir, 
müdahale etmeyin.. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Şimdi efen
dim. Bu lüzumsuz çıkış tabiî.. 

BAŞKAN — Siz de azarlamayın efendim.. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Lüzumsuz 

çıkış.. 
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BAŞKAN — O bana ait, Başkana ait, size 
mevdu değil efendim, lütfen. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Herhalde ge
reksiz çıkış.. 

BAŞKAN — Müdahale ettiler, siz de çıkış
mayın efendim. Devam edin. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sırası gelmişken bir şey söylemek istiyo
rum, bu da benim daima kafamı kurcalıyan bir 
şey, ekseriya bu konuşmalarda, bizde, Millet 
Meclisinde de böyle, konuşmacıya lâf atıldığı 
zaman konuşmacı cevap verirse mutlaka baş
kanlar onlara hücum ediyorlar, konuşmacılara 
da çok az, yani lâf atanlara da daha az çıkışı
yorlar, ben bunu anlıyaımyorum. 

Efendim, benim buradaki söylemek istedi
ğim esas nokta gerçekten bu kadar ussun çak
maların sonunda biz burada hiç değilse bir çö
züm getirmek durumunda olmalıyız ve bu çö
zümü burada iyi kötü bir biçime de getirmeli
yiz. Ben şahsan demin de dediğim gibi konul
mamda bir çözüm getirecektim, Anayasa mad
delerinin tahlilini yapacaktım ve böyle çözü
me gidilmesini istirham edecektim sayın sena
törlerden. Bunlar konuşulmadı. Anayasa mad
deleri tahlil edilmedi. Sadece olavlar söylendi 
Olaylar esasen bu güzel rakorun içerisinde bü
tün ayrıntıları ile mevcut. Ben onlarm konuşul
masını Mle ^ura^a fa^a dördüm. An^a.k b^ ı 
konuşmacılara cevap olarak demek gerekti ki 
ve arkadaşlarım bunları konulmak sorımlu-
ğunu duydular. Bu itibara ben. arkadaşlarda"-
çok istirham ediyorum, bu saate ka^ar bpv0/3a 
uzun uzun konuca 1 arı dinledik, herkes kendi
ne div-p-n İTuk""">la™ dairesinde fiVj^e'Hni K^iirt-
meye müsaade buyursunlar ve bu yeterlik öner
gesini, hattâ oylamaya konulmasına müsaade 
etmesinler, saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önemesi okundu, bir 
sayın üve aleyhte konuştu, yeterliği o^la^mıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,, Ka^-nl etkiyen
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmi«tp\ Baka
nın ve komisyonun konusmaH'n î)p, s^ada ^n-
lunan bir üyeninki, sırada Dikeçligil vardır, 
hakları mahfuzdur, sayın Bakan buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İTHAMI FRT3M 
(Edirne Milletvekili) — Savın Başkan. Cumhu
riyet Senatosunun çok muh+e-em üyeleri. Türk 
Millî Eğitimi ve toptan Türkiye'nin meseleleri 

bakımından büyük ehemmiyet arz eden özel 
okullar hakkında Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonunun raporu konuşulurken me
seleyi ciddiyeti ve ağırlığı ile ele alan değerli 
üyeler ve grup sözcüleri olduğu gibi, meseleyi 
tamamen ehemmiyetinden uzak olarak bir pole
mik, bir parti çekişmesi haline getiren grup 
sözlüleriyle, şahısları adına konuşan üyeler de 
oldu. Ben hiçbir vakit onların meseleyi polemi
ğe çekmelerine uymıyacağım. Meseleleri ciddi
yeti ve ağırlığı içinde yoğunluğunuzu da dikka
te almak suretiyle, mümkün olduğu kadar kı
saca arz etmeye çalışacağım. Mevzuun elverdiği 
imkân tahtında. 

Sözlerime ballarken bir hususu da belirt
mek isterim. Araştırma Komisyonu raporu 20 
Hzel okul hakkında cereyan etmiştir. Bunların 
12 si en çok polemik yapan bir grup sözcüsü za
manında açılmıştır. Bendenizin zamanında açı
lan ise, yalnızca dört tanedir. Ama ben hükü
metlerin devamlılığını dikkate aldığım için gö
rüşmelerimi, kendi zamanıma aidolan mesele
lere değil, meselelerin topuna ve üzerinde taşı
dıkları ehemmiyeti dikkate alarak, bu hava 
içinde tamamını hesaba almak suretiyle arz et
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım , Yüksek Senatoda 
mevzuubahsedilmemekle beraber, dışarda söy-
İsnen konular arasında özel yüksek okulların 
Anayasaya aykırı olduğu iddiası vardır. 120 nci 
maddeye göre özel yüksek okulu açılamıyacağı 
ileri sürülür. Yüksek Senatoda bu hususun mü-
T" akalası ya^l^a^ığı için en ileri konuşan ar
kadaşlarım dahi bu kanunun ve özel okulların 
anayasaya uygun bulunduğunu belirttikleri 
için, bu hususta faz1 a zamanınızı almıyacağım. 
Yalnız şu kadarını arz edeceğim, önümüzde... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Yıl
dız'in beyanında var, Anayasanın 120 nci mad
desine aykırı olduğu. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — O kadar, onun temas ettiği 
ölçüde ben de temas edeceğim, Sayın Alpaslan. 

Muhterem üyeler, Anayasanın 120 nci mad
desi üniversite açılmasının Devlet eliyle yapıla
cağını söylemektedir. Üniversite ile yüksek okul 
abasında mahiyet farkı vardır, işleyiş farkı var
dır. Yüksek okullar bir meslek veren müessese-
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lerdir, meslek bilgisi yapan müesseselerdir, 
Üniversiteler ise, büyük ölçüde ilim ve arattır
ma merkezleridir. Ve üniversitelerin en büyük 
özelliği ilmî ve idari özerkliğe sahibolup, kendi 
öğretim üyelerinin kurduğu organlar tarafın
dan idare edilme imkânını getirir. Halbuki, yük
sek okullar ve özel yüksek okullar idari ve ilmî 
muhtariyete sahip değildirler ve böylesine bir 
idare tarzı içinde de bulunmazlar, Binaenaleyh, 
özel okullarla veya yüksek okullarla üniversi
telerin kıyası mümkün değildir, Eğer, üniver
siteler gibi özel yüksek okullar açılmış olsa idi, 
onların da ilmî ve idari özerkliklerinin bulun
ması gerekirdi. 

İkincisi, eğer 21 nci maddesi ile Anayasamız 
özel yüksek okulları tanzim ederken, yüksek 
okulların açılmıyacağını düşünmüş olsa idi, çok 
tabiî olarak oraya veyahut başka bir yerine 
özel yüksek okulların açılamayacağı kaydını 
koyardı. Nitekim, 120 nci maddede, bu kanuna, 
Anayasanın bu hükmüne uygun olmamakla 
beraber evvelce kurulmuş olan üniversitelerin 
durumlarının muhafaza edildiği şerhini veyahut 
kaydını ilâve etmiştir. Binaenaleyh, bu husus 
göstermektedir ki, Anayasamız özel yüksek 
okul açılmasına mâni değildir. Kaldı İri, biz 
Hükümet olarak Yüksek Parlâmentonun çıkar
dığı kanunları uygulamaktan sorumluyuz, Eğer 
Anayasaya aykırılık var idiyse, sevk eden Hükü
met veya iktidar Adalet Partisi değildir ve o 
zaman bütün Parlâmento üyelerimiz burada mü
zakerelerde bulunduğuna göre aksi görüşü bu
gün savunanlar o zaman pekâlâ Anayasa Mah
kemesine müracaat edip, bu kanunu iptal etti
rirlerdi. Binaenaleyh, bu görüşler ezel okul
lara tevcih edilen Anayasaya aykırılık iddiası
nın yer almamasını gerektirmektedir. 

İkinci iddia, ezel yüksek okulların Anaya
sanın 21 nci maddesinde ifade edildiği tarzda 
resmî okullara denk seviyede olmadıkları ve 
bunu gerçekleştiremedikleridir. Bu hususa ko
nuşmamın ileri kısımlarında temas edeceğim, Bu 
denkliğin ne tarzda sağlandığını ve bunun ne 
tarzda mevcudolduğmıu daha görüşmelerimin 
ileri safhalarında arz etmiş olacağım. 

Diğer bir konu, anlaşılamıyan bir konu özel 
okulların fazla kâr etmesine karşı mı olunmak
tadır? Tabiî ki, özel yüksek okulların öğrenim 
durumunda olan gençlerimizin bu zaruri ihtiya-

I cini istismar etmesine Hükümet olarak, Millî 
j Eğitim. Bakanlığı olarak şiddetle karşıyım. Bu 
j hususu hazırladığımız tüzükte de tesbit ettiği-
| mis üzere, bugün de uyguladığımız şekilde bun-

larm tesbitini viiâyeî idare heyetlerine bırakmış 
durumdayız, Binaenaleyh^ iz, tekrar ediyorum, 

| özel okulların birer kâr müessesesi haline gel
mesine ve böyle işlemesine şiddetle karşıyız, 
Biz bugünkü tatbikatımızda okulların durumu
nu, ihtiyacını, müstakil inkişâfını dikkate almak 
suretiyle konjonktürü dikkate almak suretiyle 
ücretleri tesbit ettirmekteyiz. 

Diğer bir münakaşası yapılan bir konu da, 
acaba Millî Eğitim Bakanlığı bu müesseseleri 
denetlemede yetersiz midir, gerektiği denetle
meyi yapmamakta mıdır? Bilâhara temas et
mekle beraber denetlemenin sağlanmasını güçleş
tirmekte olan tüzüğün çıkarılmaması hususun
daki kasıt iddiacım şiddetle, nefretle reddede
rim., Bunu ileri süren arkadaşlar kadar, en az 
on lav kadar bütün idari ve siyasi hayatım orta 

! yerdedir, bu memleketi sevmişimdir, sevmekte
yim. Hizmet ettim ve hizmet etmekte devam 
edeceğim. (A. P a r a l a r ı n d a n alkışlar) 

Muhterem, arkadaşlarım, müessesenin yani, 
'bml okullar müessesesinin muhtelif yerlerde izah 
cmısme rağmen bir defa daha işleyiş tarzını be
lirtmeye mecburum. Aksi takdirde sorumluluk-
ban t e # i t etrmk imkânı olmaz. Bu sebeple ev
velâ özel yükıck okul açılırken birinci safha, 
a'ubş safhasıdır, Açılış safhasını yerine getir
mek için üniversiteden veya yüksek okuldan iki 
"ğretim. üyesi bu.kurula iştirak eder. Bunları 
ilgili müess??!eler seçer, iki de Bakanlık müfet-
t r i »dr de Talim, ve Terbiye temsilcisi giderler, 
H-mJ^m yeterlik durumunu tesbit ederler, ona 
göre karar verirler. Bir bakanın mahalline git-
medne, durum tetkik edebilmesine, kendisine 
mı hummta bir ihbar gelmemiş i^e bu meseleyi, 
"•;elen uzmanlar raporunu yeni bir tetkika tabi 
tuta1 ilmesine imkân yoktur. Binaenaleyh, açı
lımlarda yolsuzluklar varsa, usulsüzlükler var-
m, bunu kasıtlı olarak bakana ve bunu, bakanlı
ğın, çocukların kafasına girecek fikirle alâkası 
yok, pa'ronun cebine girecek para ile ilgisi var 
demek, gerçeğin, hakikatin tamamen aksidir. 
Eğ m Türkiye'de bir üniversitenin, bir yüksek 
okulun idare organlarının veyahut profesörler, 

[ öğretmenler kurulunun seçtiği iki eğretim 
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üyesi eğer bu kadar paraya düşmüşse, eğer bu 
kadar memleket menfaatini şahsi menfaatine 
tercih edecek hale geldikse o zaman cidden üzül
mek lâzımdır. 

ikinci safha, öğretime başlama safhasıdır. 
öğretime başlama iznini verebilmek için şartlar 
yine yukarıdaki gibidir. Yine iki üniversite 
veya yüksek okul öğretim üyesi, iki bakanlık 
müfettişi, bir Talim ve Terbiye temsilcisi ^ider, 
silcisi gider, lâboratuvarrnı, durumunu tetkik 
eder. Bundan sonra kontenjanı da bu heyet tes-
bit eder. Binaenaleyh, kontenjan fazla tesbit 
ettirilmişse bu sorumluluk bu heyete aittir. 

Bir de imtihan safhasından ve mezuniyet 
durumundan bahsetmek mecburiyetindeyim. 
imtihanlar, diplomaya esas olacak imtihanlar 
mutlak bir özel okulun ders hocası, bir de yine 
üniversite veya yüksek okulun kendilerinin se
çeceği iki öğretim üyesinden kurulu heyetler 
huzurunda olur ve ancak bu komisyonlardan 
çıkan neticeye göre o çocuk mezuniyete hak 
kazanır. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımın sorduğu denkliği 
nasıl sağlarsınız? Denkliği sağlamak hususunda 
kanunda başka bir hüküm yoktur, yüksek öğre
timde başka bir imkân da yoktur. Denkliği me
zuniyet imtihanı ile ve mezuniyetle sağlamak
tayız. Bu derslerin bir kısmı sonra aldığımız 
tedbirleri arz ederken teferruatına gireceğim. 
Bunların bir kısmı ara sınıflardadır, tek dersin 
öğretmeni ile yapılır, o dersin öğretmeni men
faate bağlı olarak suiistimal yapar. Mümkün
dür. Görüldüğü zaman da şiddetle hakkında 
takibat yapılır. Ama, diplomaya esas olan imti
han yapılırken oranın öğretim üyeleri ki, o hu
susları tekrar tekrar arz edeceğim. Efendim, 
tesbit ederken, eğer bir çocuk ortaokul mate
matik seviyesinde ise, onu imtihan yapan, dip
lomaya esas olacak imtihanı yapan ikisi resmî 
okul veya üniversite üyesi olup, özel okullarda 
da ders almıyan komisyonun bu seviyede olan 
bir kimseye diploma verdiğini kabul edersek, 
topyekûn Türk yüksek öğretimini, Türk üni
versitelerini itham etmiş oluruz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Ben bu gö
rüşün ciddî bir görüş olabileceğine katiyen ih
timal veremem ve ben bir Millî Eğitim Bakanı 
olarak Türk yüksek öğretim mensuplarına ve 
Türk üniversitesi üyelerine gönülden itimadet-
mekteyim. • 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi size biraz 
okulların durumu hakkında bilgi arz edeceğim. 
Burada son konuşan Sayın Atmaca bu sene kon
tenjan durumundan bahsettiler, açılış var, de
diler. Bu yanlış. Ama komisyonun temas ettiği 
durum doğrudur. Greçen yıllar kontenjanlarda 
kontenjan dışı alımlar vardır. Fakat bu sene 
bunlar önlenmiştir. Bu sene yüksek okullardaki 
kontejan kapasitesi birinci sınıflar için 26 452 
dir. Son güne kadar yapılan kayıt 14 594 tür. 

Sayın üyeler, bâzı arkadaşlarım konuştular, 
söylediler, geçip gittiler. Çok isterdim ki bura
da bulunsunlar. En büyük muhalefet partisinin 
sözcüsünü saatlerce dinledik, çok ağır itham
larda bulundular. Neredeler? Neredeler? (A. P. 
sıralarından «yalan söylediler» sesleri) Eğer 
ciddî iseler, eğer Türkiye'de bir yüksek okul
lar meselesi var idi ise ve buna gönülden inan
mışlar ise, neredeler? Niye mukabil görüşü, me
seleyi dinlemek istemezler? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Atmaca var, Atmaca. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Bu, samimiyetsizliğin, söylemiş 
olmak için, akşam radyoda verilmesini sağlamış 
olmak için yapılan bir gayretin ifadesidir. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar ve 
C. H. P. sıralarından «Buradayız, grupumuz bu
rada» sesleri.) Sayın eski meslekdaşım, zatıâli-
nize «grup» demedim, grupunuzu da muhatap 
almadım, sadece sözcüden bahsettim, sözcünün 
bulunmadığını, sözcüye söyledim. Yoksa, asla 
grupa böyle bir şey demedim sonsuz saygım 
vardır, grup hakkında hiçbir şey söylemedim. 
Sadece sözüm sözcüye aittir ve burada konuşup 
beni ağır bir şekilde itham ettiği halde bulun-
mıyan arkadaşlara aittir. (A. P. sıralarından 
«Kaçak, kaçak» sesleri) Beni ağır bir şekilde it
ham ettiler, ben hiç sesimi çıkarmadım, ama... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sağ 
taraftan yakışıksız bâzı kelimeler geçmektedir. 
Üyelerin birbirine bu şekilde ifadeleri doğru de
ğildir. Rica edeceğim, temiz dil kullanmıya he
pimiz mecburuz. Devam ediniz Sayın Bakan. 
(A. P. sıralarından «Herkese söylemeyiz» ses
leri.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ileride 
belki temas edemem diye bir hususu arz edece-
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ğim, bina hususunda komisyonun 20 özel okul 
hakkında tetkik yaptıklarını, birinin, hepinizin 
bildiği, çok eskilere dayanan Robert Kolej oldu
ğunu belirttikten sonra, bugün sayın komisyo
nun tetkikler yapmasını mütaakıp yedi okulun 
beşinin ayrı modern standartlara uygun binala
ra geçmiş olduğunu, ikisinin de henüz geçme
mekle beraber inşaatının devam ettiğini arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine yerinde, zama
nında temas edeceğim, ama şimdi belirtiyorum, 
buradan bâzı arkadaşlar şahsımı hedef alarak, 
«Bakan suçludur, Bakan suçludur, Bakan bun
ları bilmektedir, buna rağmen raporlar gelmek
tedir, hiçbir işlem yapmadı» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bunu söyli-
yen üyelerin kasdı yoksa yanlıştır. O kadar 
yanlıştır ki, işte dosyalar burada. Bütün yük
sek okullara teftişlerin neticesi tebliğ edilmiş
tir. Bütün neticeler tebliğ edilmiştir. Ve yine 
arz ediyorum muhterem arkadaşlarım. Zamanı 
gelince de belki temas edeceğim. Benden ev
velki arkadaşlarıma katiyen birşey söylemiyo
rum. Ama, bakanlığı müdafaa ederken şah
sım sık sık mevzuubahsedildiği için, kendim 
hakkındaki işlemleri de söylemek zorundayım. 
Bunun için beni mazur görmenizi rica edece
ğim. Ben, bakan olduktan, tahminen 6 veya 
7 ay sonra Ulaştırma Komisyonu kuruldu. Ben 
4 . 1 . 1967 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı
na başladım. Dikkat buyurursanız ay Nisan
dır. 1968 yılı içinde teftiş yaptırmadığım bir 
tek özel yüksek okul yoktur. Bir tek özel yük
sek okul yoktur ki, teftiş yaptırmamış olayım 
ve bir tek yüksek özel okul yoktur M, teftiş 
neticelerini tebliğ etmemiş olayım. Aksini söy-
liyen bir tek insan varsa ben her türlü so
rumluluğuma razıyım. Bir tek yüksek okul 
yoktur ki, teftiş neticelerini tesbit etmiyeyim. 
Bakanın bunlara eli uzanamaz, bakan şöyle ya
pamaz sözlerinin ciddiye alınacak bir tarafı 
yoktur. Benden evvel de teftişler yapılmıştır. 
Burada tarihleri vardır. Neticeleri ne olmuş
tur, o ayrı bir konudur. Ama, ben arz ediyo
rum, ben vazifeye başladığım sene, bütün yük
sek okulları teftiş ettirdim ve bu sene de ikin
ci teftişlerini yaptırmaktayım. Ve ikinci defa, 
birincide yaptığım tetkikata rağmen, hataları
nı tashih etmiyen yüksek okullara, birinde ka-

I patma, sonra temas edeceğim yine, diğerlerine 
gerekli ihtarı yaptım. Arkadaşlarım ısrar edi
yor isimlerini de Yüi^ek Huzurlarınızda be
lirteceğim. 

Şimdi, şu halde bütün yüksek okullar, ba
kanlıkça her yıl bundan böyle teftişe tabidir
ler. Çok muhterem üyeler, bakarsak neticelere 
Türkiye'de özel yüksek okullarda noksanlar 
vardır. Arz edectğim büyük eksiklikler vardır. 
Ama, özel okullar Türkiye'nin bir gerçeğinden 
doğmuştur. Küsurlarını bir tarafa bırakıyorum. 
Türkiye'de 1967 - 1968 ders yılında 23 000 res
mî okullardan, ti 000 küsurda özel okullardan ol
mak üzere, 25 000 kişi liseden mezun olmuştur. 
Yeni hazırlamakta olduğumuz bir yönetmelikle 
iktidarımızın^ Hükümet programımızın, seçim 
beyannamemizin, Yüksek Parlâmentonun ve 
Türk halkının arzularına uygun olarak mesleM 
ve teknik üğretim mensuplarına da üniversite 
tahsili imkanını hazırlamaktayız. Onları dâhil 
edersek mezun sayısı 56 000 dir. 

Türkiye'nin, yüksek okullarımızın kapasite
si 10 bin küsur, üniversitenin kapasitesi 14 bin 
küsur. Mezunu arz ettim. Çare; muhterem ar
kadaşlarım, ilk konuşmamda da arz ettim. Ra
kamları tekrar vererek fazla zamanınızı almak 
istemiyorum. Ama, bu hususta yüksek öğreti
me verdiğimiz örneğin delilleri meydandadır. 
1964 yılma nazaran muhterem arkadaş
larım bu yıl yüksek öğretime yaptığı
mız ilâve % 240 dır. Yani, 1964 yatırı
mına nazaran üniversite ödeneklerine na
zaran, harcamalarına nazaran bu sene % 240 
olarak fazlalığı getiriyoruz, üniversite, iktida
ra geldiğimizden beri, açtığımız yüksek okul 
ve üniversiteye bağlı yüksek okul sayısı, fa
külteler 17, yüksek okulların sayısı 12. Muh
terem arkadaşlarım, bir iktidar, yüksek öğre
time bundan daha nasıl eğilebilir. Bunun örne
ğini nasıl verebilir. İşte yatırımlarımız mey
danda, çalışmalarımız meydanda. Ama buna 
rağmen yüksek öğretimde bir kısım açıklıklar 
vardır. Bunların kapanabilmesi uzun yıllara 
dayanmaktadır. Buna karşılık, özel yüksek 
okul sistemi, bizim iktidarımız zamanında de
ğil, kanun da çıkmadan 1962 yılında G. H. P. 
tarafından açılmıştır. Nasıl olur da C. H. P. 
sözcüsü çıkar özel yüksek okulculuğun ve açı-

I lan okulların muayyen kimseleri zengin yap-
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mak için, bir sistem olduğunu ileri sürer. Bil
mez mi ki, teııkid edilen raporda, yer alan, 
kusurları bulunan 12 yüksek okul onların za
manında açılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun ciddiyetle 
- tekrar ediyorum - bağdaşır tarafı olamaz. 
Şimdi, Türkiye'de bir yüksek okullar meselesi 
vardır. Yüksek okulların eksikleri mevcuttur, 
ıslahına muhtaç çok tarafları vardır. Ama bü
yük ölçüde Türkiye'de bir yüksek okullar fa
ciası da yoktur. Muhterem arkadaşlarım. Eği
tim sistemini bozucu, memleketi yüksek öğre
tim seviyesinde, yüksek seviyedeki insan gü
cünde faciaya götüren bir tarafı yoktur. Ne
den yoktur? Çünkü daha önce arz ettim ki, 
denklik, mezuniyetle sağlanacaktır. Bugün, si
ze bugüne kadar mezuniyetlerin rakamlarını 
veriyorum. Bilmiyorum isimleri ister misiniz? 

E<?8 Mühendislik ve Mimarlık okulu : Ba
şarı nisbe+i 1967 yılında % 49, 1968 de % 40, 
Eczacılık Yüksek özel Okulu 1967 baharı nis
beti % 2. 1968 % 38; Diş Hekimliği 1967 % 33, 
1968 % 75, Ankara İktisadi Ticari İlimler Aka
demisi 1°67 %93, Işık Mühendislik ve Mimar
lık özel Yüksek Okulu başarı nisbeti % 16, 
Galatasaray Mühendislik Okulu, başarı nisbeti 
% 21. 

Muhterem arkadaşlarım demek ki, başarı
lara baktığımız zaman da, Türkiye'de bir fa
cia ile karşıkarşıya değiliz. Bu nisbetler resmî 
okulların başarı nisbetlerine nazaran daha dü
şüktür, Hem de oldukça düşüktür, ücret ba
kını ndan meseleler başıboş değildir. Bu da 
idare heyetleri tarafından tesbit edilmektedir. 
Ama, nisbetler 2 000 ile 2 400 - 5 000 arasında 
değişmektedir. Bunlar mühendislik veya sos
yal bilimlere ,q-5re, bu arada oynamaktadır ve 
bunları da iller tesbit etmektedir. 

Bizim özel okuleuluğumusun bir zayıf nok
tasını hep beraber kabul edelim. Bizde özel 
okullar, şahıslar tarafından kurulmaktadır. 
Bâzı kıymetli arkadaşlarım beyanda bulunu
yorlar vakıf olsun diye. Kim mâni? Türkiye'
de niçin vakıflar ve tesisler çıkıp da özel okul 
kurmuyorlar? Kim mâni? Bu hususta gayret 
eden olmuş, bir vakıf bu sahada müessese kur
mak istemiş de biz bakanlık olarak yardım mı 
yapmamışız? Elimizi mi uzatmamışız? O hal
de Türkiye'de şahsi kâr gayesi dışmda bir iş 
sahası dışında özel okullara el atan topluluğu-
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muz, öncülerimiz yok. Bundan üzüntü duya
rım ben de. Ama bu her halde bizim kabahati
miz değil. Toplum bu. Bu hususta madem ki 
demin arz ettiğim üzere mezunlarının adedi 
bellidir, yüksek okulların kapasitesi de belli
dir, o halde Devlet hepimizin, hizmet hepimi
zin, o halde öncü olsunlar, öncü olunsun, va
kıflar kurulsun, kâr gayesi gütmiyen tüzel ki
şilikler kurulsun, özel okulculuk bu yolla yü
rüsün. 

Çok muhterem üyeler, özel okullarda öğre
tim üyesi durumu, yüzde hesabedildiği zaman 
da, toplam olarak 36 öğrenciye bir öğretim 
üyesi düşecek tarzdadır. Bu bâzı yerlere ve 
resmî okullar ortalamasına göre geridir, ama 
çok büyük farklılık göstermez, öğretim üyele
rinin çoğunun resmî okullarda bulunduğu ger
çektir ama bir memleket hizmetidir. Bir mem
leket hizmeti olduğunu dışarda falan veya filân 
projeye mühendislik yapacağına, falan veya 
filân dâvayı alacağına, ve yahut falan veya 
filân partinin organlarına seçilerek, akşamdan 
sabaha durmadan politika yapacağına, bir 
özel okulda Türk çocuklarını yetiştirmeye, 
yine sahası içinde kalarak, kendini öğretim ve 
eğitime vermeyi ben ayıplanacak değil, takdir 
edilecek bir husus olarak kabul ediyorum. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, özel okulların mü-
dafasını yapmıyorum ama gerçekleri dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Gerçekleri dikkate 
almak mecburiyetindeyiz? 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu Tek-
ı?.ik Üniversitesinin IC32 - 1963 yırncTa 7 pro
fesörü, 10 doçenti, 40 yardımcısı, 97 öğretim 
görevlisi vardır. Şimdi arkadaşlarımın bâzı so
rularına, «Öğretim görevlileri orada öğretim 
yapıyor.» diyorlar, ona geliyorum. Evet, evet, 
ama Orta - Doğuda 1962 - 1983 yılında 7 pro
fesör, 97 öğretim görevlisi var, bugün bu mü
essesemiz büyük inkişafa kavuşmuş, ama bu
na rağmen, 1968 - 1969 yılında 17 profesörü, 
21 doçenti, 92 yardımcı profesörü, kendi hu
suslarına göre, kendi usullerine göre yardımcı 
profesör demek, doktorasını yapmış ama diğer 
yerlerdeki müddetlerini doldurmamış kimse
lerdir, 92 profesör yardımcısı vardır, toplamı 
130 dur, 147 de öğretim görevlisi vardır muh
terem arkadaşlarım. 147 öğretim görevlisi var
dır. 
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Hacettepe 1962 - 1963, 6 profesör, 4 do
çentle başlamıştır, bugün Hacettepede 35 pro
fesör, 85 doçent vardır, yekûnu 120 dir, 112 
tane de öğretim görevlisi mevcuttur. Lise ho
cası almıyor, okullarda şunu okutuyor diye 
tenkid eden arkadaşlarıma söylüyorum; bu 
112 nin pek çoğu hakikaten lise veya falan ho
casıdır, çünkü her gün talep karşısında inki
şaf kendilerinin olduğu için, müsaade ettiğim 
için biliyorum. Gerçekten bugün Hacettepe 
Üniversitesinde de 112 tane öğretim görevlisi 
vardır. 

Atatürk üniversitesine geçiyorum, 1966 -
1967 yılı bir tek profesör var, 4 tane doçent 
var, 46 tane öğretim görevlisi var, muhte
rem arkadaşlarım. Uzatmıyayım, Demek ki 
Türk Millî Eğitiminde öğretim görevlisi siste
mi bütün resmî müesseselerimizde devam eden 
bir usuldür. 

Evet, arz ederken dedim ki; özel okulları
mızın güç durumu vardır, o da şudur : özel 
okullar, bir vakıf müessesesi olmadığı için, bir 
hayır müessesesine dayanmadığı için, hayatı
nı idame edecek masrafı öğrenciden almak zo
rundadır. Bunu kimse inkâr edemez. Başka
sı mümkün değil. Mademki bir hayır cemiye
tinin değildir, mademki bir vakfın değildir, 
adam parasını yatırmıştır, mukabilinde, onun 
karşılığını öğrenciden istiyecektir. Eğer res
mî okullarımızla, - önümde rakamlar, fakat za
manınızı almamak için, teferruatına girmek 
istemediğim için söylemiyorum - özel okullar
da 5 500 ile arz ettiğim gibi 24 000 arasında 
ücret değişmektedir. Bizim resmî üniversiteleri
mizde ise bir öğrenciye düşen cari ve yatırım 
masrafları yıllar itibariyle değişmektedir. Bil
hassa yatırım rakamları büyük ölçüde değiş
mektedir. Eğer o yıl yatırım çoksa öğrenci ba
şına birden miktar 35 000 i bulmakta, o yıl ya
tırım az ise, istanbul üniversitesinde olduğu 
gibi meselâ, efendim, bu miktar, 4 000 liraya, 

6 000 liraya 6 339 liraya kadar düşmektedir. 
Ankara üniversitesinde 1964 yılında 6 000, is
tanbul Üniversitesinde 2 609 dur, toplam, cari 
masraflar dâhil toplam yatırım, ama bu yıla 
gelirsek rakamlar değişmektedir. Bu yıl, top
lam üniversitelerimizde öğrenci başına cari 
masraf 4 633, yatırım 2 262, toplam 7 151 dir, 
bu rekor seviyedir. 
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j Çok muhterem Başkan ve muhterem üyeler 
' meselelerimizi böylece ve özel okulların Türk 

toplumundaki durumunu orta yere koyduktan 
I sonra, sizlere almış olduğum - almış olduğum 
] diyorum, affmızı rica ederim, sayın komisyon 

da tahmin ederim, bir kısmına vâkıftırlar, al-
1 mış olduğum - tedbirleri arz edeceğim. 

] Dedim ki, özel yüksek okullarda eksikler, 
noksanlar vardır. Tecrübenin bize alınmasını 
gerektirdiği hususlar vardır. Şimdi bu arz ede-

j ceğim hususlar üzerinde bütün konuşmalarım 
hatalarını giderici tedbirler mevcuttur. Bütün 
müesseselerin hatalarını giderici tedbirleri al
mış okluğumuzu yükse'k huzurlarınızda ke
sinlikle ifade ediyorum. Bu tedbirler şunlar-

| dır. Okulların mahiyetlerine göre ders araç
ları, lâboratuvar malzemeleri standartları res-

I mî okulların, üniversitelerin ilgili fakülteleri-
j nin mütalâaları alınmak üzere tesbit edilmiş

tir. Bugünkü, farklılık bu tesbitin yapılama
mış olmasındandır. Çünkü, o samanda öğretim 
üyesini gönderdiğin samanda, öğretim üyesi
nin takdirine kalıyor mesele. Acaba şu dersi 
okutmak için ne miktarda lâboratuvar malze
mesi lâzımdır, bu takdirin icabı; heyetler de-

1 ğistiğine göre takdirler de değişmektedir. Bu
gün bunları demin arz ettiğim usul üzerine 
tesbit. etmiş bulunuyoruz ve bunları giden uz
manlar heyetine veriyoruz. Bandan böyle bu
na rağmen eğer o okulda bir eksiklik çıkarsa 
tabii o zaman uzmanlar hsyeti de mesul ola
caktır, hilafı hakikat bir tetkikat yapmış oldu
ğundan dolayı. 

İkinci husus bina standartlarını tesbit edi
yoruz. Bunu yakında bitireceğiz, sonuçlandıra
madık, tina standartları büyük bir meode; dört 
78§ bakanlığı birden ilgilendirmekte, kendile
rinin kesin cevaplarını bekliyoruz. Bunlar gel
dik ten sonra artık falan katta, filân bina ile be
raber kat mülkiyetinin şu tarzı diys bir nrata-
lıi-a ileri sürmek mevzubahsolmıyacaktır, falan 
derssneye şu kadar kontenjan tanıdım, filânına 
bu kadar tanıdım görüşü de ileri sürülemiye-
cekfcir. Çünkü standartlar bellidir, giden heyet
ler bıı standartlarla binaların kıyasını 
yaparak neticeye varacaktır; Okulların ken
di üyelerini yetiştirmeleri üzerinde cid
diyetle, ısrarla durmaktayız, Bu hıısus-

I ta as veya çok bir hamle yapılmıştır, bu-
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nun ciddiyeti yüksek okullar tarafından id
rak edilmiştir. Bunu ısrarlı surette takibet-
mekteyiz. Öğretim görevlisi dedim, öğretim 
görevlisini bakanlık takdirine bırakmadık 
muhterem üyeler. Bu kararı aldık, bundan böy
le bakanlık falan veya filân yerde çalışan veya 
bir yüksek mühendisin veya falan yerdeki bir 
ileri sürüldüğü için söylüyorum, orta öğretim 
öğretmeninin okulda öğretim görevlisi olup 
olamıyaeağını bakanlık takdir etmiyor. Takdi
ri fakülte veya yüksek, resmî yüksek okul ya
pıyor. Eğer onlar, derlerse ki bu zat öğretim 
görevlisi olabilecek iktidardadır, ancak ondan 
sonra özel yüksek öğretim kurumlarında görev
li olmak kabildir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif şekilde 
yönetmeliklerin değiştiğini ve öğrenci kazan
mak için bir yıl dersinin ikinci yıla alındığını 
muhterem arkadaşlarım gerçek olarafc söyledi
ler. Bunun çaresini aldık, tedbirini aldık. Yö
netmelikler mutlak olarak yüksek resmî okul 
yönetmeliğinin aynı olmak mecburiyetindedir. 
Bundan eksik olamaz, fazlalık teklif ederse ta
bii M, talim terbiye heyetinin mütalâasiyle be
raber ilgili resmî okulun veya fakültenin mü
talâasiyle "beraber kabul olunabilir. Ama, yö
netmelik değiştirmek, yönetmelik değiştirerek 
sınıf atlatmak, yönetmelik değiştirerek okul 
açma izni almak mümkün değildir. Çünkü yö
netmelikler arz ettiğim gibi resmî benzerine 
bağlanmıştır. Okul programları da bunun aynı
dır, şu halde keyfilik, kayırma gibi hâdiselerin 
cereyanına imkân yoktur. 

Çok sayın senatörler, tüzük hakkında çok 
şey söylendi. Tüzüğün ağırlığını ben de kabul 
ediyorum, ehemmiyetini ben de kabul ediyo
rum. Ama, ben bana «kasıtlıdır» diyen arkadaş
lara, hele sayın Yıldız'm her halde yanlış bilgi
lere dayandığını zannederim, «geldiğiniz za
man da» Bakan işe başladığı zaman da tüzük 
vardı» demesi; hilafı hakikattir. Kanun çıkar
ken tüzük hazırlanır demek ise, hukuka aykı
rı. Yasama organından çıkıp şeklini almamış 
kanuniyet kesbetmemiş, ne getireceği belli ol
mıyan bir tasarının tüzüğünün hazırlanmış ol
duğunu iddia etmek nasıl mümkün olur. Ar
kadaşlarım, demiyorum ama, gene de demeye 
mecbur olarak üzülerek arz ediyorum ki, ben 
geldikten sonra altı aya varmadan yüksek hu-
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zurunuzda söz verdim, ve geçen yıl bütçe ko
nuşmaları devam ederken tüzüğü Başbakanlı
ğa sundum. Binaenaleyh, bu hususta hele bana 
en ufak şekli ile ihmal iddiasında bulunmak 
mümkün olmaz, kasıt arıyanlar, kastı kendile
rinde aramalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, söylendi, ama bir 
defa daha dikkatinizi bu hususa çekmeyi yük
sek müsamahalarınıza sığınarak rica edeceğim. 
Orta yerde olmıyan bir tüzük hazırlanıyor, ha
zırlandıktan sonra altı ayı geçen bir zaman 
içinde Devlet Şûrasında bulunuyor. Ben Devlet 
Şûrasını ne kusurumuzu paylaşmıya çağınyo-
yorum, ne de kendilerine bir ithamda bulunu
yorum. Sadece bir gerçeği söylüyorum. Hazır 
bir tüzük, tatil ayları da dâhil olmak üzer© 
memleket kalkıp koparken özel okullar diye; 
Devlet Şûrası altı ay içinde hazır tüzüğü çıka
ramazsa Türkiye'de henüz tatbikatı olmıyan, 
gerçeği olmıyan bir zamanda bir tüzüğün iki 
senede hazırlanmış olmasını ille kasıt aramak, 
ille muayyen kimseleri zengin etmek, biz bu 
tüzüğü çıkarmıyoruz, siz gidin istediğiniz gibi 
gereğini yapın, ona göre okulunuzu açın demek
te iyi niyet görmeme imkân yoktur. 

Sonra bir hususu daha arz etmek istiyorum, 
tüzük çıkmadı ama muhterem arkadaşlarım, tü
züğün getirdiği bütün hükümleri uygulamakta
yız biz. Bugün gelen aksaklıklar tüzüğün çık
mamasından değildir. Bugün gelen aksaklıklar 
tüzük de çıksa uzmanlar heyetini kuracaksınız, 
eline standardı vermezseniz, tetkiki neye göre 
yapacak. Eğer memlekette öğretim üyesi yoksa, 
en büyük dâvamız bu muhterem arkadaşlarım. 
Memlekette öğretim üyesi sıkıntısı varken, öğ
retim üyesini tüzük mü yaratacak? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Dışarıdan getirmeyi düşünmüyorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Getiriyorlar Sayın Kalpaklı-
oğlu. 

özel Eczacılık Okulu üç tane dışarıdan, Al
manya'dan profesör getirmiştir ve diğerleri de 
temas halindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi ciddî 
bir zapturapta almak için İkinci Beş Yıllık 
Plâna koyduk, uyguladık, uygulanmakta de
vam edeceğiz. Bunliarın denetlenımesini üniver
sitelerin ve resmî yüksek okulların temsilcileri
nin iştirak ettiği bir değerlendirme kurulu vası-
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tası ile de yapmaktayız. Birinci toplantısını 
yaptırdık tekrar ikinci toplantısını yaptırıyo
ruz. Davet ediyoruz buyurun tetkik edin, özel 
okulların, kusurlarını, eksiklerini, ıslahını ve var
sa suiistimallerini ortaya koyun. Bunları tatbik 
edeceğiz. Bunu da gerçekleştirdik. Teftişi 
daimî hale getirdiğimi daha evvelce arz ettim. 
Her yıl bu okullar teftiş edilecektir. En ciddî 
şekilde teftiş edilecektir ve edilmektedir. Tek
rar arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çok büyük bir tat
bikatı daha arz ediyorum. Aldığımız bir kararı 
daha arz ediyorum. O da şu: Diplomaya esas 
olan dersleri ara sınıflara koyduk. Üniversiteler 
ve yüksek okullarla da beraber bu dersleri tes-
bit ettik. Artık çocuk diplomaya esas olan ders
ler son sınıftadır diye 4 sene okumıyacaktır. 
Dersin durumuna yüksek okulun veya üniversi
tenin belirttiğine göre o ders birinci sınıfta 
imtihana tabi olacaksa birinci sınıfta, ikinci sı
nıfta olacaksa ikinci sınıfta. Böylelikle çocuğun 
kabiliyeti yoksa imkânı yoksa 4 yıl müddetle 
ücret ödemesine ve zamanım harcamasına im
kân verilmiyecektir. Şuna temas edeceğim. Ma
lûmunuz olduğu üzere diplomaya esas olan 
derslerin demin söylediğim jüri tarafından ya
pılmaktadır. Bu karan da almış bulunuyo
ruz. 

Çok sayın senatörler, yeni bir mesele ile 
karşılaşmış bulunuyoruz. O da gazetelere de 
intikal etmiş olan evvelâ sayın profesör bana 
gizli olarak durumu bildirdi, ondan sonra ne
dense gazetelere beyanat vermek lüzumunu 
hissetti. Kendisinin takdirine kalmış bir iş. 
Ama bana geldiği günden itibaren not suiis
timali yapıldığı, geçmeden bâzı öğrencilerin 
sınıf geçirildiği dediği yüksek okulda onun 
dediği günün hemen akabinde teftiş heyetin
den değerli üyeler seçilmiş, grup teşkil edil
miş ve meselenin tahkikatına başlanmıştır. 
Neticeleri beklenmektedir. Bu bize, demek ki, 
bu tarzda bâzı meseleler de olabilir ihtarını 
yaptı. Bu sebeple biz öğretmenlerin idareye 
verdikleri noktaların sınıf geçme defterleri
nin gerçek şekilde tutulması, suiistimale im
kân vermiyecek tarzda hazırlanması için 
gerekli tedbirleri alıp müfettişlere bu hususta 
gerekli direktifleri vermiş bulunuyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunların ta
mamını ilk konuşmamda yüksek huzurlarınız-

I da arz ettim. Bâzı arkadaşlarımız şu aldığımız 
tedbirleri hiç olmazsa bahsetmesini belki geç 
kalındı desinler, kendilerine göre bir üslûp için
de tenkid ederek ifade etsinler. Ama bunların 
alınmış olduğunu bu suretle suiistimale ne ka
dar açık kapı varsa hepsinin kapanmış oldu
ğunun çaresini Bakanın ve bakanlığın düşün
düğünü insafla söylemelerini isterdim. Ama her 
halde arkadaşlarımız konuşmalarını önceden 
hazırlamışlar veyahut bir şeyi söylemeye mut
lak kendilerini mecbur hissediyorlar. Siz bu
radan ne söylerseniz söyelyin tatbikat ne olursa 
olsun onlar bildiklerini söyliyecekler. (A. P. 
sıralarından «söylerler, söylerler» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, yukardaki arz et
tiğim rakamlarla yalnız bu yıl bütçesinde 278 
milyon lira üniversite ve yüksek öğretime 
fazla tahsisat alındığını bütçenin % 18,8 ar
tımına karşılık Devlet bütçesinin konsolide 
bütçenin % 15 küsur artmasına karşılık yük
sek öğretimde % 39 artım yaptığımızı be
lirtmemden ayrı bir de mevcut binalardan, lâ-
boratuvarlardan ve kapasiteden öğretim üyesi 
kapasitesinden âzami ölçüde faydalanmak 
üzere gece öğretimi kanununu da getirdik. Yıl
lardan beri söylenip bir türlü gerçeHeşemi-
yen kanun tasarısını getirdik. Hem de plâ
na, uygun, plânın istediği insan dallarında 
genç yetiştirmek üzere bu şartı da getirmek 
üzere tasarıyı getirdik. Millet Meclisi kabul 
etti. Şimdi Senatonun komisyonundadır. Bu
rada arkadaşlarımdan biri şimdi kendileri bu
rada yok, cevap verirken kendilerine fazla 
temas etmiyeceğim. 

«İkili öğretim yapılsın» dediler. İkili öğret-
timi biz tetkik ettik muhterem arkadaşla
rım. Nedir ikili öğretim? İkili öğretimden 
maksat gece olmasın, çift tedrisat gibi li
selerle ortaokullarda yaptığımız gibi yapalım. 

Muhterem arkadaşlarım, rektörler ve üniver
site der ki, lâboratuvarlar daimî çalışmakta 
dır. Binaenaleyh, ikili tedrisata imkân yoktur. 
Sınıflar, lâboratuvarlar, seminerler ve daimî 
tatbikatla doludur. Öğrenciler grup grup gel
mektedirler. Binaenaleyh, bütün gün zaten elde
ki imkânla kullanılmaktadır. İkili tedrisat müm
kün değildir. Kaldı M, ikili tedrisat yapılacaksa 
eğer, buna kanuna lüzum yok. Muhtar olan üni-

I versite her şeyine hâkim olan üniversite gençle-
I rin kapılarını bu kadar zorlaması karşısında 
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kendiliğinden bu tarafa gitmesi tabiîdir ve on
ların memleket severliğinden de bunu bekleriz. 
Binaenaleyh, kapasiteyi artırmak arkadaşlarımı
zın görüşleri, muhalefetteki bâzı arkadaşlarımı
zın şiddetli iddiaları dışında biz gençlerimizi Dev
let eliyle okutmak âzami eğitimde fırsat eşitli
ğini sağlamak için demin arz ettiğim gibi bir 
yandan yüksek öğretimin yatırım ve harcamala
rını rekor derecede artırırken öbür yandan da 
gece öğretimi gibi kapasite yaratmanın bütün 
imkânlarını aramakta ve yüksek huzurunuza ge
tirmekteyiz.. 

Çok sayın üyeler, bu kadar umumi meseleler
le durumu aksettirdikten sonra kısaca cevaplara 
geçmiş olacağım. Sayın Karavelioğlu'nun ancak 
cevap vermem gereken kısımlarına kendileri de 
burada olmadığı için temas edeceğim. İleri sür
dükleri ve hatalı buldukları okullardan çoğu 
yeni ve modern binalara geçmiş durumdadırlar. 
Yani raporda da işaret edilen, daha önce de arz 
ettim ki, rapordan bu yana tenkid edilen okulla
rın bilmem gece kulübü yanında, falanda şöyle
dir denen okulların yeni ve modern binalara geç
miş olduğunu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Işık Mühendislik 
Okulu hakkında iddiaları vardı, 48 nci sayfada 
diyorlar ki, 16 da onay çıkmış 17 de uzmanlar 
heyeti gitmiş. Doğrudur, bunun sebebi işlemeyi 
bilmemekten. Günü tesbit ederken, üniversite
lerle telefonla irtibat halinde bulunuyoruz. Han
gi gün geleceklerini mutabakata vardıktan son
ra onayı çıkarıyoruz. Sebep budur. Yani muta-
bataka varılmıştır, hangi gün gidileceği tesbit 
edilmiştir ondan sonra onay çıkmıştır ve arka
dan da bu tarzda tetkikat yapılmıştır. Yönetme
liklerin değişmesinden doğan suistimallere karşı 
alınan tedbiri arz ettim. Yönetmedik artık değiş
tirilemez, illâki fakülte veyahut resmî yüksek 
okul yönetmeliğini veya programını değiştirmiş 
olsun. 

Kanunda değişiklik düşünülmüyor mu? Sa
yın Hazerdağlı ayrılmışlar. Sayın Hazerdağlı da 
bu hususu ileri sürdüler. Kanunda değişiklik 
düşünmekteyiz. Ama, yeni girdiğimiz bir sahada 
kâfi tecrübe bulmadan aksaklıkların nereden 
geldiğini kâfi derecede ölçmeden kanunda deği
şiklik yapmak tabiî mümkün değil. 

Bir cümlelerine cidden üzüldüm. Kendileri
ne sonsuz hürmetim var. Konuşmalarını da son j 

derecede takdir ettiğim bir üslûp içinde yaptı
lar. Yalnız bir hususu nasıl sarf ettiler. «Bakan
lık bu işi nasıl kılıfına uydurur» dediler, cidden 
buna üzüldüm. Bakanlık hiçbir şeyi kılıfına uy
durmaz. Kanun ne ise icabı ne ise sadece onu ya
par. Ama bu hususta eğer hatalı olan bir memur 
varsa onun hakkında gerekli takibatı her zaman 
yapmaya hazırım. Onun hatasından dolayı da 
Anayasaya göre bana, maiyetimde çalışan bir 
kimsenin bu hizmetinden dolayı bana atfı gere
ken bir kusuru varsa ona da hazırım. 

«Özel eczacılık okulu öğretim üyelerini nere
den bulurlar?» dediler. Kendileri burada yok lis
teyi tesbit ettik. Tabiî yüksek okullardan da 
üniversitelerden de faydalanmaktadırlar. 

Standartları koyduğumuza öğretmenleri tes
bit ettiğimize göre, bunları şiddetle kovalıyaca-
ğımıza göre, özel okulların fazla kâr etmesi 
mümkün olamaz. Olamaz, bu hizmeti yapabil
mek için buna imkân yoktur. 

Yine konuşmalarında meslekî ve teknik okul 
mezunlarının enstitü sanat enstitüsü mezunları
nın yüksek öğretime geçmesi durumundan bah
settiler. Bunu teyidolsun diye arz ediyorum, bu 
hazırlığı yaptık 1969 - 1970 ders yılında bu usu
lü uygulamaya koyacağız. 

Yedeksubaylık sisteminin değiştirilmesi hu
susunda çalışmamız vardır. İştirak ediyoruz. Ar
tık yedeksubay olmanın şartlan değişmelidir. 
Bu hususta M. S. B. ile de temas halindeyiz. 

Kendilerinin tetkiklerinden sonra yani Ko
misyonun tetkikinden sonra, söyledikleri okulla
rın şartlarında değişiklik olmuştur. Müfettiş ra
porları ile bunlar tesbit edilmiştir. Ama olma
dığı için okumuyorum. 

Sayın Fikret Gündoğan buradalar. Kendile
rinin üslûbunu öğrendim, Senatoya fazla gelmiş 
olmam dolayısiyle ben kendilerinin üslûbunu 
kullanamıyacağım. Bu bir yaratılış meselesi, dü
şünüş meselesidir ve bu meseleyi bir polemiğe de 
itmiyeçeğim. Çünkü, şunu bilmelerini isterim ki, 
bu 20 okuldan 12 sini kendilerinin iktidarı aç
mıştır. Hem de nasıl açmıştır biliyor musunuz 
muhterem arkadaşlarım, İM müfettiş raporu ile.. 

O. NURİ CANPOLAT (Konya) — O zaman 
kanun da yoktu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Evet, kanun da yok tabiî. Mekâ-
tibi Hususiye Talimatnamesine göre iki mü-
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föttiş göndererek açmışlardır. Uzmanlar he 
yeti kurarak değil, resmî okullardan ve üniver
site üyelerinden heyetler göndererek değil, iki 
müfettiş raporu ile ve bugün en çok tenkid edi
len okulların kendi zamanlarında açılmış olan 
okullar olduğunu da bilhassa belirtmek isterim, 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) 

«Başıbozukluk kanunun uygulanmamasm-
dandır» diyorlar. Kanun uygulanmaktadır. Ka
nun uygulanmaktadır, ar?a biraz evvel arz etti
ğim gibi serî halinde aldığımız, tedbirler saye
sinde kanun mükemmel uygulanacaktır. 

Eğer kendilerinin dediği gibi kasıt aramak 
lâzımgelirse o zaman bu 12 okulda da bunu ara
mak gerekecektir. 

Tüzük çıkarılmaması hususundaki sebepleri 
arz ettim ve kendimin verdiğim sözü yerine ge
tirerek en kısa zamanda tüzüğü hasırladığımı 
da arz ettim. «Tüzük çıkmadığı için düzenle
yici hükümler uygulanmıyor» diyorlar. Hayır 
muhterem arkadaşlarım, tüzüğün getirmesi 
mümkün, ve bizim düşündüğümün *?ütün mesele
leri aynen uygulamaktayız. Dediler ki, «yö
netmelikler» belki başka bir arkadaşım söyledi
ler geldiğinde söylerim, «Tüzük öyle de yönet
melikleri ne yaptınız?» Yönetmelikleri hazırla
dık muhterem arkadaşlarım. Ama hukuk mü
şavirimizin mütalâasına göre tüzük çıkmadan 
yönetmeliklerin uygulanmaya konması mümkün 
değildir. Bu sebeple yönetmelikleri ııy«-ulıya-
mıyoruz. Fakat yönetmeliklerin getirdiği bü
tün hükümleri Bakanlık emri halinde uygula
makta devam ediyoruz. 

Tüzük çıkmadan okul açılmaması görüşü hu
kuki değildir. Kaldı ki, altı ay süre sonra ka
nun yürürlüğe girer. Ondan da altı ay sonra 
tüzük hazırlanır diyor. Ama buna karşı tüzük 
çıkmayınca okul açılamaz diye bir hüküm yok
tur. Ama eğer bu hususta bir hatalı tatbikat 
içindeysek Anayasanın 112 nci maddesi açık, 
idarenin bütün eylem ve işlemleri kazai mura
kabeye tâbi olduğuna göre. bu işte bir icrai ka
rar bulunduğuna göre bu hususta bulunan arka
daşlarımın uzun uzun konuşmalar yapacağına 
bir ilgiliye Devlet Şûrasına müracaat edip pekâ
la bu kararımız gayrikanuni ise iptal kararı al
maları mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, biz teminat husu
sunu da tüzük çıkmamasına rağmen uygulamak

tayız. işte önünde banka mektupları, iki milyon 
liralık teminatlar ve bunlar sağlanmadıkça açıl
maya gitmemekteyiz. 

Sayın Gründoğan diyorlar ki, burada zaman 
zaman konuşma oluyor, eğer şöyle olursa yetkili 
merciler önünde hesap vermekten bahsediliyor. 
Eğer gerekirse rahat rahat bu hesabı vermeye 
hazırım. Çünkü neler yaptığım orta yerde. 
Biraz evvel arz ettim. Ama her çıkan iddiaya 
karşı da başüstüne, derhal ben mahkemeye gidi
yorum diye işimi, gücümü bırakıp böyle bir yo
la tevessül etmeyi de aklımdan geçirmem. Ata
lar sözüdür, yenilen yenilmesine doymazmış. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Her iddia 
edene karşı, buyurun beyefendiler ben mahke
meye gidiyorum. Yok öyle şey. Ama mahke
meye gitmekten, araştırma, soruşturma yapıl
maktan şeref duyarım. Çüntkü bu ancalk benim 
bu meselelere ne kadar ciddiyetle eğildiğimin 
bir belgesi olur bana. Ama bu belgeyi almayı 
ben evvelâ itimadını taşıdığım grup arkadaşla
rımda'!, parti arkadaşlarımdan alırım. Eğer on
lar beni bu hususta kusurlu bulurlarsa, Meclis
lerin çoğunluğu halinde bu karar verilirse buna 
^itmekten sadece şeref duyarım. Ama bir üye
nin böyle teklifinden dolayı bu işe buyurun da 
demem. 

Muhterem arkadaşlarım, bir, iki defa söylen
di, Ara sınıflarında Hr boca özel okulda lâstik 
dam,"pa yapmış, pekiyi basmış, Ta^vin edilecek 
Hv durum değil. Ama bu çok ünlü, herkesin 
tanıdığı bu ünlü hocanın durumunu bundan 
r4onra tetkik ettik. Resmî okulda da ayni şeyi 
yapıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha 
fena. 

MİLLÎ ESİTjM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Muhterem Beyefendi, daha fena 
ise o ayrı. Ama bu ünlü profesör resmi okulda 
da lâstik damgayı, pekiyi damgayı bütün öğren
cilerine basmaktadır. 

izmir'deki suiistimal olayına az önce temas 
ettim. Tahkikat yapıyoruz, tahkikatler son 
safhadadır. Bu hususta eğer Bakanlığın biraz 
ağır aldığını iddia eden bir tek arkadaş varsa, 
buyursun delillerini söylesin ilk andan itibaren 
hakikaten üzücü bir olay olan bu hâdiseye bütün 
gücümüzle eğilmiş bulunmaktayız. 
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Profesörleri bir sömürü düzeni içinde bırak
mak, okullar sistemini sürdürmek... Bunlar zan
nederim ki üzerinde cevap verilmesi gereken 
meseleler değil. Bu profesörlerin hangi düzeni 
imiş? Biz hangi düzeni getirmişiz. Kendileri 
iktidarda iken, 1950 den evvel, 1950 den sonra 
hangi düzen getirmişler? 

Fen lisesi öğretmenlerinin bir kısmı proje 
dışına çıkmıştır. Kendilerine müsaade veril
mektedir. Durum mevzuata uygundur. 

Hele bütün bu meselelerde Adalet Partisi 
şöyleymiş, Adalet Partisi böyleymiş. Bunları 
falan bu ciddî konuyla bunların ilgisi yok. Ada
let Partisi ile sayın arkadaşım ve mensup olduğu 
parti çok meydanlarda karşılaştık. Çok vatan
daş oyuna müracaat ettik. 9 ay sonra tekrar 
müracaat edeceğiz. O zaman hangimizin (A. P. 
sıralarından alkışlar) hangi yolda olduğunu, 
neler yaptığımız*, neler getirdiğimizi Türk va
tandaşı çok iyi biliyor. O Adalet Partisi şunun, 
Adalet Partisi bunun hesabını orda görürüz. 
Buradaki konumuz özel okullar konusudur. 

Kanunsuz, tüzüksüz, sistem Adalet Partisi 
sistemi imiş. Bâzı arkadaşlarım arz ettiler. Bel
ki zamanı... (A. P. sıralarından «iftira» ses
leri) Tamamen iftira, tabiî ki iftira. Ama mese
lâ burada mevzuubahsolan bir 4489 sayılı Ka
nunun çıkarılması gereken tüzüğü 20 küsur se
nedir çıkarılmadı, dediler. Eğer kanunsuz tü-
zükse iktidarları hem 1950 den evvele geliyor, 
hem 1950 den sonraya. Niçin çıkarmamışlar 
acaba? Sonra bu dosyaları tetkik ettim muhte
rem arkadaşlarım, Demokrat Partinin son dev
rinde bu hazırlanmış, Damştaya sevk edilmiş 
o zaman Millî Birlik işbasına gelmiş, Millî Bir
liğe yazı ile sevk edilmiş ve çıkmamış. (A. P. sı
ralarından «o sayılmaz» sesleri) Eğer adam 
kayırmak için tüzük çıkarılmıyorsa Millî Bir
lik İdaresi niye çıkarmamış? Hem de önlerine 
gelmiş yazıları var. 

Sayın Gündoğan bana, ben olsaydım şöyle 
derdim, ben Millî Eğitim Bakanının böyle de
mesini isterdim dediler. Doğrudur. Ama ben 
Halk Partisinin ve kendilerinin bakanı olmadı
ğıma göre onların dediği gibi diyemem. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Partiyi 
bırakın da bizzat Gündoğan olmadığınızdan... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKAN IİLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Ama grup adına konuştu

lar. Özür dilerim. Ben tabiî olarak kendime gö
re meseleleri orta yere koydum. Onlar düzen
den bahsettiler. Bu düzendeki şundandır, bun
dandır... Bu düzenin münakaşasını da ayrı za
manda, ayrı konularda yapmaktayız, yapmak
ta devam edeceğiz. Onun için onları da bir ta
rafa bırakıyorum. Özel okullarla ilgili, kendi
lerinin üzerinde eğilecek bir mesele de getirme
diklerini de ifade etmek isterim. Konuşmaları 
özel okullarla, özel okulların durumuyle ilgili 
başka bir hususu ihtiva etmemektedir. 

Sayın Özgüneş'e sonsuz hürmetim var. Ben 
kendileriyle şahsi münakaşa haline girmekten 
kaçmıyorum. Fakat kendileri ısrarla muhtelif 
konularda daima beni şahsan hedef alıyorlar. 
Ama gene elimden geldiği kadar ben prensibim
de devam etmeye çalışacağım. Çünkü birçok de-
fallar Bakan suçludur, baş sorumlusu Bakandır, 
Bakan suçludur, dediler. Ben bunlarda kendile
rine bu târziyle cevap vermiyeceğim. Sadece be
nim suçlu olmadığımı kesinlikle ifade edeceğim. 
Kendilerinin takdirlerine meseleyi bırakıyorum. 
Noksan diye ileri sürdükleri bütün meselelerin, 
tek tek müesseselere ait ileri sürdükleri bütün 
meselelerin toptan nasıl tedbirleri alındığını bi
raz evvel arz ettim. Dosyalar burada. Özel okul
lara eğilemezler, müfettiş raporlarını yerine ge
tiremezler sözlerini hatalı buluyorum. Belki bil
gileri bu hususta yetersizdir, dosyalar burada
dır. Hangi dosyayı isterlerse kendilerine oku
rum. Bütün müfettiş raporları ilgili kurumlara 
tevdi edilmiştir, tebliğ edilmiştir. İkinci defa da 
tekrar teftiş yapılarak durumları tesbit edilmiş
tir. Tekrar ediyorum bu sistemi ben koydum 
muhterem arkadaşlarım, benim zamanımda bü
tün yüksek okullar her yıl teftiş edilmeye baş
ladı ve teftiş sonuçlarının tebligatı yapılmamış 
bir tek müessese yoktur. Şu halde hasır altı mev-
zuubahsolamaz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo. (Gülüşme
ler.) 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Diyorlar ki, Senato Komisyonu 
kurulduktan sonra bütün müfettişleri seferber 
ettiler, bütün okulları tetkik ettirdiler. Muhte
rem arkadaşlarım, ben 1 . 4 . 1967 de bakan ol
dum. 23 . 11 . 1967 de de komisyon kuruldu. 
Tabiî olarak zaman böyle. Tabiî ki, benim Sena
toya sonsuz hürmetim vardır. Senatoda konuşu-
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lan her şeyi ciddiyetle dikkate alır, yerine getir
meye çalışırım. Senato özel okulları ele aldıktan 
sonra benim Senatonun bu hareketine karşı lâ-
kayıt kalmamı mı arzu edersiniz? Çok tabiî ola
rak Yüksek Senatonun kararlarına uymayı, 
onun hislerini âzami öllçüde yerine getirmeyi so
rumluluğumun icabı sayarım. ' 

Tüzüğün durumunu anlattım. Nasıl gayret 
sarf etiğimi de tekrar icabettiği zaman söyle
rim. «Tüzük kasden çıkarılmıyor» katiyen ka
bul etmem. Bilâkis tüzüğü çıkarmak için vâkıf 
olduğum andan itibaren İsrarlı ve daimî şekil
de tüzüğün yetişmesine gayret sarf etmişimdir. 
Tabiî kendilerinden de beklemezdim. «Bakan
lık çocukların kaf alarma girecek bilgiyle değil, 
patronların cebine girecek parayla, kârla meş
guldür» Kendilerinden böyle bir cümleyi duy
mak istemezdim. Eğer bâzı hatalı arkadaşlar 
varsa onlar hakkında gerekli takibatı yaptır
mak çok tabiî olarak vazifemdir ve bunları yap
tırmaktayım. Arz edeceğim onları da. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlık teşkilâ
tının yüksek dereceli memurlarının çalıştırıl
ması hakkındaki tutanaktan aynen şu sözlerini 
okuyacağım. Bunlara da müsaadeleriyle üzün
tümü belirteceğim. Bu cümleleri de kendilerin
den beklemezdim. «Siz tutar, bakanağın yük
sek derecedeki memurlarına büyük ücret ver
dirip» Kendilerinden istirham ediyorum. Benim 
bir yüksek okulla ilgimi ve bir yüksek okulla 
temas edip benim memurlarıma yüksek ücret 
verdirdiklerini eğer ispat ederlerse ben her tür
lü sorumluluğa razıyım. Ama lütfetsinler bu 
kadar ağır ithamı delilleri olmadan söyleme
sinler. «Eğer okullarda ders verdirirseniz, ba
ka^ olarak buna müsaade ederseniz» muhterem 
aıteadaşlarım, şimdi arz edeceğim, bakan olarak 
müsaade etmedim ve bugün yüksek okullarda 
bakanlık mensubu kimse çalışmamaktadır. Tek
rar ediyorum bu biraz büyük haksızlık. «Yan 
yana oturduğu masadan müfettişin...» 

ORHAN KOR (îzmir) — İftira... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar çok rica ede
ceğim iftira gibi çeşitli kelimeleri bakan bu
rada kendini gayet iyi bir şekilde hakikaten ol
gun bir ifadeyle savunmaktadır. Sizin orada 
çıkış yapmalarınıza hiç de lüzum yok. İftira 
gibi böyle sivri kelimeleri kullanmanıza hiç lü

zum yok. Bakan pekâlâ burada olgun bir şekil
de meseleyi ifade ediyor. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, her halde iftira sözü bana karşı söylen
mektedir. Şerefli insan, iftira etti diyen şerefli 
insan bu kürsüye çıkar. (Gürültüler) İftira ol
duğunu ispat eder, aksi takdirde müfteridir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş ben gerekli ika
zı yaptım. O halde siz de lütfen sinirli bir şe
kilde... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — İfti
rayı şiddetle ret ederim. 

ORHAN KOR (İzmir) — İftiracı, her zaman 
iftiracısın. Müfteri!.. 

BAŞKAN — Sayın Kor lütfen lütfen. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sen 

iftiracısın. Müfteri sensin... Sen şerefsizsin, sen 
haysiyetsizsin... 

ORHAN KOR (îzmir) — Sen şerefsizsin, 
Anayasaya aykırı olarak orada oturuyorsun. 
(Gürültüler) Ben seçimle geldim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sen 
namuslu olsan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, lütfen tek ke
lime konuşmıyacaksınız. Sayın Kor lütfen. 
Devam edin efendim. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Efendim, Sayın Özgüneş'in za
bıtlardan beyanlarını aynen okuyorum. «Yan 
yana oturduğu masadan müfettişin yanındaki 
binada oturan yüksek dereceli bir memur gi
der, tutar okulda öğretmenlik yapar, yüksek 
bir ücret alırsa, ondan sonra bu bakanlıktan 
bu özel okulların teftişini beklemek hatadır.» 
Bunu da büyük üzüntüyle kaı siliyorum. Evve
lâ yüksek özel okullarda vazife alan arkadaş
lar olabilir. Bu hatalı bir tutumdur. Şimdi onu 
tamimleri, emirleri okuyacağım. Ama Sayın 
Özgüneş'in bir özel yüksek oHrulda vazife alan 
bir kimsenin hatırı için bakanlık müfettişleri
nin gayrikanuni, gayrinizami rapor verecek
lerini iddia etmek Türk Millî Eğitimine karşı 
haksız bir töhmettir. Ben de bunu şiddetle red
dederim. (Alkışlar) Yanındaki masada veya 
hmada oturan bir öğretmen arkadaşının hatırı 
için vazifesini suiistismal edecek, şahsiyetini 
yok edecek bir Millî Eğitim Bakanlığı mensu
bunun olduğunu ben kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım biraz da şimdi de
diğimin durumuna bakalım. 14 . 12 . 196*3 ta-
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rihinde çok muhterem selefim .Orhan Dengiz, 
bu hususu menetmiş. Ama buna rağmen tekrar 
tatbikatı olmuş. Bunun üzerine ben 16 .10 .1968 
tarih ve 3089 sayılı yazımla tekrar bu hususu 
menetmişim. Bugün Bakanlık mensuplardan özel 
okullarda ders gören bir kimse yoktur. Eğer 
buna rağmen gizli olan varsa, derhal hakkın
da şunun gereğini yapmayı söz veriyorum ve 
hazırım. Ve bugün diyorum; 1968 - 1969 ders 
yılında yüksek okullarda vazife alan bakanhk 
mensubu yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bakanhk 
yüksek memurları kimlermiş bir de onları zatı-
âlinize arz edeyim. Tenkidin ciddiyetini Yüksek 
Parlâmentonun takdirine bırakayım: Cihat Zor
lu; Bakanlık Bütçe Dairesinde Şube Müdürü. 
Rahmi idel Orta öğretim Umum Müdür yardım
cısı. Emrullah Togay. Yayınlarda malzeme şu
besinde Şube Müdürü, Nusret Karcıo^lu. Büt
çe ve plân Dairesi Başkanı - bir tek yüksek se
viyede arkadaşım var, o da tamamen ayrılmış -
Kemal Or, şimdi zaten Bakanlıktan ayrılmış.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar büyütü
len, Bakanlığı saran, Bakanlığa tesir eden, Ba
kanlık Müfettişlerini vicdanları, vazife anla
yışları memleket sevgilerini bir tarafa ittirip 
müfettişlere hakikate uymıyan rapor verdiren 
bunlar, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Acaba uzayacak 
mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Hayır bitiriyorum, çok az kaldı. 

BAŞKAN — Çünkü Başkanlığında takati 
belli, o bakımdan sordum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEN 
(Devamla) — Haklısınız.. 

BAŞKAN — O bakımdan, rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Hemen bitiriyorum, 10 dakikayı 
bulmaz.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Evet.. 
Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın özgü

neş'in bu beyanlarını tasvibetmeye imkân yok. 
«Ahlaksızlaşmanm böyle müesseseleştiği görül
memiştir» diyorlar. Çok ağır, yani Parlâmento 
üyesine yakıştırmak bana düşmez ama eza ve
riyor ve yine sonunu bağlıyor. «Çünkü» diyor; 

«Oralarda Millî Eğitim Bakanlığı yüksek dere
celi memurları vazife almıştır». Evvelâ arz edi
yorum; suçlu olan Bakan bir tek memur bırak
mamıştır, suçlu gördükleri Bakan, ikincisi de 
yüksek dereceli dedikleri memurlar da bunlar, 
şube müdürleri. (Veya Daire Başkanı) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — 
BAŞKAN — Veya daire Başkanı diyorlar.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) — Bir tane dedim, arz ettim Sayın 
Başkanım, onları da aldım diyorum, tamimin 
tarih numarasını söybdim ve bugün tek kal
madı diyorum. Sayın özgüneş ben raporda bu 
yana olan meseleleri de dikkate alarak durumu 
arz ediyorum. 

Efendim, «kontenjan tesbitinde Bakanlık 
patronu korumaktadır»; haşaa haşaa.. Evevlâ 
sistemi kabul etmezsek yine bize haksız bir töh
met olur Kontenjanı Bakanlık tesbit etmiyor, 
muhterem arkadaşlarım, kontenjanı; ikisi üni
versite üyesi olan uzmanlar heyeti takdir edi
yor. 

İleri sürdükleri bir asistan meselesi var o 
da şu; Asistanın maalesef inhası gelmiş, tasdik 
olmadan nihayet verilmiş, o çok methedilen asis
tan anlaşılmış ki diploması yok. Elimde. 

Bir asistanın sual ve cevabı yazdırdığını, 
sonra öğretim üyesini, profesörün buna el koy
duğunu soyuyorlar, bir şey yapılmadı diye. İşte 
muhterem arkadaşlarım, 6 . 1 . 1968 tarihinde 
Teftiş Heyetine verilmiş ve henüz raporu gel
memiş, tahkikat devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa daha 
cevap vereceğim dediler ki bir tek okul kapatıldı 
okulda dayısı olmıyandı. Bunu da üzüntü ile kar
şılıyoruz. Biz meselelerde dayılı olan, dayılı olmı-
yan diye değil, bize gelen raporlara göre hare
ket ediyoruz. Henüz ikinci Teftiş raporları ge
lenlere göre hareket ediyoruz. Eğer bu beşse 
belki adedi artacaktır. Henüz teftiş raporlarını 
alamamızdandır. Şimdi burada konuşan bir ar
kadaşım ise onun dayılı olduğunu anlattı, hem 
kendilerinin arkadaşı Ahmet Yıldız. Dedi ki ; 
bu okul açılsın diye Bakanlığa gelmiş, özel ola
rak, öyle bir ima ile konuştu ki, yani gelmiş, 
burada bâzı kimseleri görmüş, ondan sonra mü
saade alınmış dedi. Kapattığım okul bu. Acaba 
Sayın özgüneş'in dediği dayısı olmamak mı ha
talı, yoksa onun gelip bâzı kimseleri görerek 
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mesele yürüttüğünü hatalı. Bunların ikisi de 
doğru mesele değildir. Kanunun, teftiş rapor
larının icâbından ibarettir. 

Efendini; ihtar alan okulları soruyorlar, soy
uyorum ; 

1. istanbul İktisadi Ticarî Bilimler Yüksek 
Okulu Sultanahmet "teki., burada muhtelif sebep
lerle geçen, ismi geçen, işte yukarısında lojmanı 
var, falanında bilmem nesi denen. İstanbul Sul
tanahmet'teki İktisadi Ticari ilimler. 

İkincisi; Ankara'daki İktisadi ve Ticari 
İlimler Yüksek Okulu, 

Üçüncüsü; İstanbul Gazetecilik özel Okulu, 

Dördüncüsü; Zafer Mühendislik Özel Okulu, 
buyurun efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın 
ihtarlarına, ikazlarına uyarak verilen cevaplar 
zannediyorum ki aldığım umumi tedbirlerin için
de mevcuttur, böylelikle sözlerimi daha fazla 
uzatmak istemiyorum. Sayın komisyon sözcüsü 
Sayın Zerin Tüzün'ün buradaki bana cevap ve
rirken üslûplarına, ifadelerine teşekkürlerimi 
sunarım. Bu hususta da her hangi bir konuş
maya girmek istemiyorum. Çizelgemde çizdiğim, 
katiyen komisyona ait değildir. Ortama aittir 
ve beyanlarımı yazılı olarak da mevcuttur. Bu 
ortam içinde güvenimiz sadece komisyon üyele
rinin değerli şahsiyetleri demiş olmak suretiy
le de komisyon üyelerine olan hürmetimizi de 
belirttiğimi zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tek cümle ile 
sözlerimi bitiroyrum; Türkiye'de bir özel okul
lar meselesi vardır, bu toplumumuzun sosyolo
jik yapısının ekonomik yapısının doğurduğu 
bir meseledir, özel yüksek okullarda ıslaha muh
taç pek çok taraf vardır, bütün bunlar ele alın
mıştır, hepsi tesbit edilmiştir, hepsi dikkatle ve 
Yüksek Senatonun hassasiyetine uygun tarzda 
ele alınacaktır. Bunları yerine getirmiyenler 
hakkında en şiddetli kanunun gerekleri yapıla
caktır. Biz Türk çocuğunun öğrenim ihtiyacını 
suiistimal ettirmeyi, onu o ıstırar halini bir ka
zanç metai haline getirmeyi sureti katiyede ka
bul etmiyoruz. Ama sistemin tabiî neticesi ola
rak bu tesisleri, bu müesseseleri kuran kimse
lerin de yatırımlarının normal kazançlarını al
ması da en tabiî haldir. Bütün temennimiz odur 
ki biz Devlet olarak, iktidar olarak âzami dere
cede yüksek öğretime yatırım yapmaktayız. Bu-

16 . 1 . 1969 O : 1 

nun yanında bütün vatandaşlarımız, bütün ha
yır severlerimiz çıksınlar, vakıflar halinde, te
sisler halinde, hayır dernekleri halinde, özel 
okullar kursunlar. Dünyadaki bütün benzerleri
ne daha uygun olarak çalışma imkânı bulun
sun. Böylelikle Türk gencinin öğrenim ihtiyacı 
bir yandan Devletin âzami imkânları ile des
teklenirken öbür yandan da hayır sever vatan
daşlarımızın yardımları ile gerçek haline geti
rilsin. Ama mutlak ve mutlak olarak suiistimal 
içinde bulunan bir müessesenin yanında olmı-
yacağız. Ama bunu bir âmme hizmeti olarak ka
bul edip bir yandan yatırdığı sermayenin nor
mal intifamı almaya çalışırken öbür yandan da 
Türk gencine hizmet etmek için çalışan özel 
okulu da destekliyeceğiz. Sonsuz saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — İki su
alim olmuştur, Sayın Bakan cevaplandırmadı
lar. 

BAŞKAN — Soru daima sormak mümkün
dür, sorun hay, hay, buyurun. Sayın Bakan. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — 645 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi, kapatılan özel 
okulun basın organları ile ilân edilmesini 
âmirdir. Bir okulu kapattığınızı ifaide ettiğinize 
göre, bu okulun kapandığını hangi basın orga
nı ile, hangi tarihte ilân ettirdiniz? Birinci so
rum bu. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Teker 
teker cevap versinler daha iyi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, kapatma muvak
kattir, noksanlarını tamamlıyana kadardır. Bi
naenaleyh, tamamlayıp, tamamlıyamadığı bildi
rildiği zaman da eğer, tamamlamadığı tesbit 
edilirse, kapatmak kesin olacaktır o zaman ya
yın organları ile bildirilecektir. Şimdi valiliğe 
yazılmıştır, öğrencilere tebliğ edilmiştir, gerekli 
işlem yapılmaktadır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, 18 nci madde; « geçici veya süresiz 
olarak kapatılan..» der, binaenaleyh, 18 nci mad
denin âmir hükmü ister geçici olarak kapatıl
sın, ister süresiz olarak kapatılsın, ilân zoru 
vardır. Binaenaleyh, anlaşılıyor ki, Bakan bu 
18 nci maddenin emrini yerine getirmemiştir. 

İkinci husus... 
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BAŞKAN — Bir dakika buyurun Sayın Ba
kan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın özgüneş'in üslûbudur. Ona 
da bir şey demiyeceğim, «yerine getirmemiştir» 
der. Peikâlâ diyebilirler, ki onun kanun anla
yışı budur. Sayın özgüneş böyle anlıyorlar, ben 
de kanunu böyle anlıyorum. 

MEHMET ÖZCTÜNEŞ (Tabiî üye) — Ka
nunda sarih hüküm vardır. «Geçici veya süresiz 
kapatılan» hükmü vardır. Bunun artık kanun 
anlayışı ile alâkası yok. Anlaşılıyor ki; yerine 
getirmemiştir. 

BAŞKAN — Evet, buyurun ikinci sorunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — 17 nci 

madde, kapatılan bir özel öğretim kurumu
nun, bütün evrakını, öğretmenlerle, öğrencilerle 
diğer hususlarla ilgili olan bütün evrakını, va
liliğe teslim etmesini âmirdir. Bu yapılmamış 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ EE-TEM 
(Devamla) — Bunun cevabı biraz evvel söyle
diğim konuşmamın içindedir. 

Muhterem Başkan ve muhterem üyeler; ta
biî ben yine Sayın Özgüneş'in üslûbuna uymı-
yacağım. Ben asabiyete de kapılmıyacağım, 
Sadece diyorum ki, ben ve Bakanlığım kanu
nu böyle anlamaktadır. Kesin kapatmaya kar
şıyız bunları. Biz kendilerine kapatmayı demin 
söylediğim üzere şartlı olarak verdik. Siz 
noksanlarınızı tamamhyana kadar okulu ka
ra':'ık. Vilâyete de yazı yazdık, ayrılmak is-
tiyen öğrenciler varsa bunları da gerekli okul
lara yerleştirin, yerleştirmede tavassut edin de
dik. Benim kanun anlayışım budur, ben kanu
nu böyle anlıyorum ve böyle tatbik ediyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar) . 

FİKRET C-ÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Errkr.n, bendenizin burada bulunmadığı ve 
bulunduğu sıralarda muhterem Bakan bana 
söylemediğim sözleri izafe etmiş ve birtakım 
sataşmalarda bulunmuştur. Bu bir, 

Bir diğer meselenin vuzuha kavuşması için 
grup adına, şahsım adına, hangi şekilde tak
dir ederseniz söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Vuzuha erişme yönünden her 
hangi bir işlem yapmaya imkân yoktur. Yük-
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sek Heyet yeterlik önergesi ile konu üzerin
deki görüşmeleri, sadece son söz mahfuz kal
mak üzere kararını verdi. Son sözde Sayın Di-
keçligü'e, sırada bulunduğu için, verilecektir. 
Bir konuşma mümkün değildir. 

Talebinizden iki husus kalıyor. Birisi, ko
nuşmadığınız sözlerin sise izafe edilmesi, ikin
cisi sataşmadır. 

Sayın Bakan konuşmalarında sisin konuş-
ınayıp da, sizi konuşmuş gibi bir izafede bu
lunmadılar. Ancak bir hususta mensubu ol
duğunuz siyasi partinin 12 özel yüksek okulu 
daha önce açmak suretiyle ve en çok şikâyet 
edilen ve raporda isimleri geçen bu okullar 
olması sebebiyle bir sataşmayı Başkanlık gör
dektedir. Sadece bu hususa inhisar etmek üzere 
«taşmayı kabul ediyorum. Yalnız bu hususta 

-"-?, vereceğim. Bir diğer hususa dağılma ve-
vahut yayılma halinde üzüntü içinde sözünü
zü keseceğimi ifade ederim. Yalnız bu husus-
*•*, söz veriyorum, buyurun. 

Gecenin bu geç saatinde sert bir havanın 
yaratılmaması için de bilhassa dikkatinizi is-
Tham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; muhterem Bas

anımın yıllar yılı bu Parlâmentoda hizmet et
miş bir kişi olarak, gecenin bu saatlerinde her 
\-L-ngi bir sert havaya meydan vermememe 
mütedair talebini hizmetlerinin karşılığı ve in
saniyet icabı kabul ediyorum. Ama kabul et-
aadiğim bir şeyi hemen arz edeyim. Sayın Baş-

Vamm, o zaman bu yüksek Parlâmentoyu idare 
ederken, konuşmaların bu saate değin sürece
ği ve insanların tahammüllerinin azalacağı dü
şünülmek gerekmez miydi? Yani, bunu size 
taan için söylemiyorum. Bu çok önemli bir so
run olduğunu bizzat Bakanın dahi kabul et
tiği konuyu, neden dolayı acaba böyle çabucak 
ve bir günde, hattâ gece çalışarak bitirmeye 
çalıştık onu da anlamak çok zor oluyor. O ba
kımdan Başkanlık ne kadar haklı ise galiba 
biz de o kadar haklıyız. 

Sayın Bakan, bendenizin burada bulun
madığı sırada ve yokluğumdan istifade ederek 
galiba, (Gürültüler) bir kolay konuşma üslû
bu içine girmişler ve yandaşlarının «Bravo» 
sesleri ve hınk deyicilerinin de ar aşıra onu teş
vik eden esprileri arasında, birtakım sözler 
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söylemişler. Ama, Sayın Bakan neden dolayı 
acaba kendisinin kırk sayfalık bir araştırma 
raporunda, zamanı idaresinde özel yüksek öğ
retim kurumlarının içinde bulunduğu feci du
rumu, felâketli durumu kabul etme cesaretini 
gösteremediler? Neden dolayı cesaretleri yalnız 
yandaşlarının «Bravo» seslerinden ilham ve on
ların desteğinden ibaret kaldı? Niçin bura
da bir Bakan olarak, mesul bir Hükümet ada
mı olarak kırk sayfalık raporun satırına ka
dar her birinin doğru olduğunu itiraf cesare
tini gösteremediler? (A. P. sıralarından «Yalan 
yalan» sesleri.) 

Biz, herhalde özel yüksek okulların hiçbi
risine şahsan gidip, onların, ne feci durumda 
olduğunu şahsan görmüş insanlar değiliz. Bu
nu bize bu Parlâmentonun seçtiği, 9 kişilik bir 
Komisyonun raporu ifade etti. Ondan sonra 
malûmat sahibi olduk da burada geldik, özel 
yüksek okullar sorunu üzerinde fikir beyanında 
bulunduk. Siz Parlâmentonun Komisyonunun 
hazırladığı bir araştırma raporunun dile ge
tirilmesi ret mi ediyorsunuz, kabul mu etmi
yorsunuz? Ve bunu bir kimsenin dile getirme
sini, o partinin mensubunun siyasi maksatlara 
hizmet etmek için kullandığı bir vasıta mı ka
bul ediyorsunuz? Siz hâlâ ciddî bir devlet an
layışı ve murakabesinin ne olduğu hususunda 
bir asgari müşterekte birleşmek imkânına ma
lik değil misiniz? (A. P. sıralarından «Sadede 
gel» sesleri) Bu itibarla sizden hakikaten her 
zaman bildiğim gibi, ben de sizin üslûbunu
za uymayacağım, siz benim üslûbuma uyma
dığınız gibi; sizde her zaman bir siyasi adam 
hüviyeti bulmak mümkün oldu. Ama, hiçbir za
man bir devlet adamı hüviyeti bulamadım. 
Daima burada bir propaganda... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, ni
çin böyle konuşturuyorsunuz, tavzih etsin lüt
fen? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, meseleyi şah-
sileştirmeyin lütfen. Ve size sataşmadan dolayı 
söz verdiğim alana lütfen gelin. 

(A. P. sıralarından gürültüler) 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Özel 

yüksek okulların bir kısmının, mensubu ol
duğum partinin iktidara döneminde açıldığını 
ifade eden Bakanın; bu siper arkasına sak

lanmak istemesinden doğrusu Devletim adına, 
Hükümetim adına üzüntü duydum. Bir ikti
dar zamanında açılan bir okul, bir başka ik
tidar tarafından, o iktidar zamanında açılmış
tır diye kötü işliyorsa... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Kanuna ay
kırı açılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, niçin müdahale edi
yorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dört 
yıllık iktidarı müddetince o okulun kötü iş
lemesine göz yummuş bir iktidar mensu
bu ve mesulü varsa o okulu zamanında 
açan iktidar mı, dört yıldan beri o okulların 
fena işleyişini bir türlü düzeltemiyen ve mem
leket iktidarını elinde bulunduran insanlar mı 
mesuldür?. Biz iktidarımız zamanında özel okul 
açtık. (A. P. sıralarından «Kötü açmışsınız» 
sesleri) Kimsenin inkâra niyeti yok bunun.. 
Biz iktidarımız zamanında mekâtibi hususiye 
talimatnamesinin hükümlerine uygun bir işle
yiş içerisinde okulları açtık. Ve mekâtibi husu
siye talimatnamesini harfiyen tatbik ettik 
ve bir anlamda mekâtibi hususiye talimatname
sinin bir maddesinde o okullarda okuyan kişile
rin devlet hizmeti almak istedikleri zaman 
dengi resmî okullarda imtihana tabi tutulma
sı tekniğini uyguladık ve fakat Türk toplumu
nun ihtiyaçları mekâtibi hususiye talimatna
mesi ile özel yüksek okulların idare edilemi-
yeceği noktasına geldikten sonradır ki, işte, 
C. H. P. olarak biz büyük bir cesaretle Anaya
sanın 21 nci maddesinde yazılı müesseseyi bu
gün iftiharla savunacağımız bir kanunla dü
zenledik. (A. P. suplarından «Ha şöyle kabul 
et» sesleri) Siz, bizim yoktan var ettiğimiz, 
modern ihtiyaçlara cevap vermesi için bü
tün teknikleri içine koyduğumuz bir kanunu 
yapmak şöyle dursun, uygulamak imkânından, 
uygulamak kudretinden, uygulamak kabiliye
tinden mahrum oldunuz. Biz bu kanunu yapan 
bir partiyiz. (A. P. sıralarından mahiyeti anla-
şılmıyan gürültüler.) Sizin yaptığınızı göste
rir misiniz? Sizin yaptığınız da, bizim yaptı
ğımız bu kanunu, bu komisyonun tesbit etti
ği gibi, o okullarda tatbik etmemek sureti ile 
o okulları, Türk çocuklarını ve bütün eğitim 
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dengesini perişan etmekten ibarettir, işte iki 
parti arasındaki fark. Ben kanunu yapacağım, 
mükemmel müesseseleri getiren partiyim; sen, 
mükemmel müesseseleri işletaıiyen ve özel 
okullar sorununda, sahasında felâketler ya
ratan bir partisin. Farkımız bu. (A. P. sırala
rından mahiyeti anlaşıümıyan müdahaleler.) 
Ben, özel yüksek okulları açtığım zaman plân 
hedeflerine uygun hareket ettim, Sayın Bakan, 
Sen, plân hedeflerini bırak, memleket hedefle
rini dahi.. 

BAŞKAN — Buradaki, «Sen» şüphesiz sa
dece cemi ifadesidir. Yoksa «sizin» dışındaki bir 
«Sen» değildir, bu şekilde hitabedûı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şüp
hesiz, şüphesiz. Sayın Başkanım. (A. P. sırala
rından gürültüler ve mahiyeti anlaşılmıyan 
gözler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
düzelttiriyorum efendim, niçin müdahale edi
yorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Bakanın icraatı bugün kendisini değil, kendisi
ni bir Senato Araştırması ile geçiştirilecek basit 
bir hâdise, Sayın Bakanın icraatı, diğer konuş
malarımda da söylediğim gibi kendisini divanı 
âli huzuruna çıkaracak icraattandır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Yaşa.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve 
eğer Sayın Bakanın cesareti varsa o huzura 
çıkmalıdır, dediğim zaman delilini bu koca 
Parlâmentonun, Türkiye'nin büyük müessesi
nin bir komisyonunun hazırladığı rapora is-
tinadediyorum. Delillerim odur, kendim parti 
olarak siyasi bir maksatla onu itham etmiyo
rum. Bir Parlâmento Araştırması sonucunda 
onu itham ediyorum. Ve ben diyorum ki, zati-
âliniz, Sayın Bakan, benim zamanımda açılan 
özel okullarda okuyan çocukların adedini şim
di vereceğim, onlar plân hedeflerine tamamen 
uygundur ve o zamanın mekâtibi hususiye ta
limatnamesine uygun bir şekilde işletilmiş ku
rumlarda okutulmuş çocuklardır. Ama sizin 
zamanınızda bakınız nasıl eğitim dengesini bo
zan, toplumda bir daha onulmaz bu kadar bü
yük yara açan bir icraat var, onu size vere

ceğim, rakamlarla ve siz de diyeceksiniz ki, 
evet böyledir. Çünkü, zorunludur bu rakamlar 
sisin resmî rakamlarınızdır. 

Bizim zamanımızda, 1962 senesinde, plân 
hedeflerinin uygun gördüğü gibi yüksek özel 
okullarda yalnız 800 - 850 civarında talebe var
dır. Bu, Eğitim Bakanlığının neşrettiği istatis
tikten alınmış rakamlardır. 1963 döneminde, 
yine plân hedeflerinin uygun gördüğü gibi 
özel yüksek okullarda, pardon, 1962 de sıfır
dır, 1963 te 800 dür, 1964 te 2 000 civarındadır, 
1965 te 3 000 civarındadır; biraz fazlası ile. 

Ama, sizin zamanınızda önce 5 400 e, koalis
yon devrinde, yani daha doğrusu sizin bugün 
de, Sayın Başbakanın A. P. Grupunda yaptığı 
ve kendilerinin yapmakla övündükleri 1965 se
çimlerinde, yani A. P. nin hâkim olduğu devre
de birdenbire 5 400 e fırlamış, ondan sonra 
1966 yılında 11 500 e fırlamış, 1967-1968 de 
25 000 e fırlamış, 1968 -1969 da 41 000 e fırla
mış. (A. P. sıralarından «yavaş söyle, yavaş söy
le» sesleri) işte bakın plânla, memleket ihtiyacı 
ile, memleket sorunları ile ilgisi olan hanışı par
tidir? Şimdi belli olacak. 

Sayın Bakan ve onu destekliyen muhterem 
arkadaşlarını, siz 1966 dan 1968 e kadar geçen 
üç sene zarfında özel okullarda okuyan öğrenci 
sayısını 5 400 den, 5 000 den 41 000 e çıkarır
ken kaç tane profesör yetiştirdiniz? Kaç tane 
asistan yetiştirdiniz, kaç tane araç - gereç, aldı
nız, lâboratuvar açtınız, kaç tane özel yüksek 
okula gönderilebilecek, götürebilecek imkân ha
zırladınız ki, birdenbire 5 000 lik kontenjanı 
41 000 e çıkardınız? Siz, işte biraz evvelde ifade 
ettiğim gibi 41 000 le aslında temelde hiç bir 
değişiklik olmadan, toplum yapısında özellikle 
eğitim alanında potansiyel kazanmadan, imkân 
kazanmadan bir enflâsyona, büyük bir enflâs
yona, hem de bir daha kontrolünü elinizden ka
çıracağınız bir kaos'a, bir enflâsyon kaos'una 
düştünüz. Sizin facia aver tutumunuz bıırdan 
gelir. 

Size, bir şey daha söyliyeyim Sayın Bakan, 
biz bu memlekette eğitim sorununu plâna baka
rak halletmiye çalışıyorduk. Ve diyorduk ki, 
plânda eğitim için ne miktar yüksek öğrenim 
görmüş kimseye ihtiyaç varsa, onu senelere tak
sim ederek hazırlıyalım, onlara imkân sağlıya-

"lım, diyorduk. Ve hakikaten biraz evvel okudu-
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ğum, 800, 2 000, 3 000 arasında dolaşan rakam
lar içerisinde plan hedeflerine uygun hareket 
ettik. Daha ileri gittik, biz, plân hedeflerine uy
gun hareket etmeyi daha da ileri götürdük. 
Lise dedikleri, bugün artık Türk toplum haya
tında dâhi ne meslekî tahsil olmak, ne de bir 
başka güç kazandırmak, özellikle, gelir dağı
lımında fazla bir miktar ücrete sahibolma nite
liği kazandırmıyan, imkânı kazandırmıyan klâsik 
lise ünitesini eğitim... (A, P. sıralarından «Sayın 
Başkan, yeni bastan mı müzakereler başladı.» 
sesleri)... müesseselerini bir disiplin altına al-
mıya kalktık. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, sataşma kâfi 
miktarda cevaplandırılmıştır. Lütfen tekrar 
cümlenizi bağlayınız. Gerektiği şekilde cevaplan
dırılmıştır, Cümlenizi lütfen bağlayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz li
selerde imtihan koymak suretiyle toplumun ihti
yacı olan teknik yönler insangücünün aktarıl
masına çalışmış ve böylesine bir millî eğitim 
politikası gütmüşken, siz, oy kaygusu ile lise 
furyası açmışsınız ve bugün liseden çıkan ço
cukları oraya da resmî okullara da, özel okul
lara da sığdıramadığınız için hâlâ başınız dert
te. ne yapacağınızı ve bizim açtığımız 12 

BARKAN — Sayın... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ona 

cevap veriyorum, Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Ama, bu oldu artık, cevap oldu 
efendim. Her şey zaruretler miktarmca. Sayın 
Bakana onun birkaç misli ile cevap vermiş bu
lunuyorsunuz. Geniş bir konuşma zemini müm
kün değildir. Çok üzülerek ifade edeyim, cüm
lenizi lütfen tamamlayınız ve sözünüzü kesin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz, 
getirdiğimiz özel okullar kanunu ile, memleke
tin ihtiyacı olan yüksek öğrenimi düzenlemeyi 
bakarmış bir partinin şerefi içinde tarihte ge
rekli yerimizi bulacağız. Ama siz, en mükem
mel araçları bozan, Türkiye'de eğitim dengesini 
perişan eden bir iktidar olarak da tarihe öyle 
geçeceksiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - - Saym Dikeçligil, 
ÖZEL YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMA 

KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL YILDIRIM 
(istanbul) — Efendim komisyon olarak söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Yıldırım siz ko
misyon Başkanı olarak mı... saat 10,00 nu çey
rek geçiyor. Bir hayli geç. Gerçi yeterlikten 
sonra komisyon ve Hükümet konuşma hakları
na sahiptirler ama, 

ÖZEL YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL YILDIRIM 
(İstanbul) — Gayet kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
ÖZEL YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMA 

KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL YILDIRIM 
(istanbul) — Sayın arkadaşlarım, komisyon 
raporumuzu tenkid ©den ve öven arkadaşları
mıza şükranlarımızı sunarız. Gayet kısa olarak 
rapor üzerindeki tenkidlere cevap veriyorum. 

Ertuğ arkadaşımızın raporun yazılışında ge
niş müzakereler yapılamadığından, yakındılar. 

Sayın Ertuğ, çeşitli ve çok önemli diğer va
zifeleri dolayısiyle, gerek araştırmaya ve gerek
se raporun müzakeresine lâyıkı ile iştirak im
kânını bulamamışlarıdır. Komisyon üyelerinin 
topluca gittikleri izmir'deki okullara, kendile
ri bir bayram tatiline rastlatarak yalnızca git
mişler ve oradaki görgü ve müşahedelerini de 
komisyona bilgi şeklinde lûtfetmenıişlerdir. 

Usulsüzlüğünden şikâyet ettikleri basın 
toplantısına da bizzat iştirak etmişlerdir. Bu 
basın toplantısı madem ki usulsüzdür, Sayın 
Ertuğ neden bu toplantıya iştirak ettiler. 

Bu meyanda benim arkadaşım Fikret için 
de şunu söylemek isterim. Komisyonu cesaret
sizlikle tasvibettiler dün, burada. Yani, ne şe
kilde bir cesaret bekliyorlardı, bizden. Taban
caları alıp Bakanın üzerine hücum mu edelim 
bu özel okullar dolayısiyle. Anlıyanıadık. Bu
nu da burada ifadeyi bir vazife biliyorum. 

Nabit arkadaşımız, Millî Eğitim Bakanlığı
na siz niye gittiniz. Ne hakla gittiniz diye ten
kid ettiler. Nereye gidelim arkadaşlar. Biz, bu 
okulların adedi nedir, nerededirler, kanuna 
göre mi açılmışlar, açılma emirleri var mı. Bu
nu hangi meralden alacağız. Elbette ilk zivr.ra-
ti oraya yaptık ve gayet dostane bir ziyaret 
yaptık. Bu ziyaret sırasında Saym Bakan, beş 
aylık bir Bakanlık müddetince sahiptiler. Onu 
soruyoruz cevap yok, bunu soruyoruz cevap 
yek. En nihayet buyurdular ki ben, beş ay ol
du buraya geleli. Ben de dayanamadım, müste
şar, müsteşar muavini, müdür muavinleri hep-
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si omda idiler. İktidarlar gelir geçer, Hükü
metler gelir geçer, bakanlıklar gelir geçer ama, 
burada daimî olan bir karargâh vardır. Siz 
çalışacaksınız, gelen büyüklere, insanlara siz 
daima zahir olacaksınız ve her şeyi hazırlıya-
caksmız. Böyle bir konuşmamış olmuştu o git
tiğimiz gün. Yani, kusur mu ettik Millî Eğitim 
Bakanlığına gitmekle. 

Şimdi, Sayın Bakana kıs?, kısa cevaplar 
arz ediyorum. Bunlar ilk konuşmasına aidolan 
cevaplardır. Şöyle buyuruyorlar. Raporun özel 
okullar konusunun basının ve kamu oyunda, 
doktrin ve politika ile karıştırdığı bir ha
vada, tesir altında kalınarak yazılmıştır. Ar
kadaşlar, komisyonunuz üyeleri sağdan soldan, 
hangi istikâmetten olursa olsun, nereden gelirse 
gelsin fikri ve hissi baskıların tesiri altında 
kalacak kişiler değillerdir. 

Yine Sayın Bakan, özel okullar sahipleri ile 
bir toplantı yapmadığımızdan şikâyet buyur
dular. Biz bu okulların sahiplerinin hemen 
hepsi ile görüştük. Bunlardan vicdan sahip
leri bize, bakanlıktan tüzüğün çıkmamasından, 
bakanlığa yazılan yazılara cevap verilmediğin
den veya geç cevap verildiğinden şikâyet et
tiler. Suçluların telâşı ile ortadan kaybolan, 
eğitim karaborcası birkaç okul sahibini ele ge-
çiremedikse, komisyon olarak bunu eksik ka
bul ediyoruz. 

Yine Saayın Bakan, müfettişlerin bu okul
larda teftişler yaptığını, eksiklerin esasen 
bakanlıkça da malûm olduğunu beyan bu
yurdular. Bakanlık müfettişlerinin özel okul
larda ki, teftişleri, araştırma komisyonunun 
işe başlamasından sonra başlamıştır. Araş
tırma sırasında birçok okullarda, bu okullara 
ilk defa gelen müfettişlerle karşılaştık ve 
kendileri ile de görüştük. Sayın Bakan tetkik 
etsinler, müfettiş raporlarının % 95 inin tarihi 
bizim işe başladığımız tarihlerden sonradır. 

Arkadaşlar, özel yüksek okullar konusunda 
ciddî bir kanaat ve doğru bir karara varmak, 
ancak bizzat görüşlerle, bizzat tetkiklerle müm
kündür. Şimdi soruyorum benim Sayın Ba
kanıma, bu okulların kaç tanesini zatiâlileri 
gördünüz? Şurada on ay evvel değil, henüz 
tetkikten dönmüştük. Kendilerine yaklaştım, 
dedim ki, Sayın Bakan, şurada bir okul var, 
o okul son listenin içine girmiş biraz evvel 

öğrendik. Rica ederim, bir gece tedrisatına gi
diniz, şuradaki faciayı görünüz. Her halde 
tabiatları itibariyle biraz böyle cerbezeri, atıl
gan filân omadıkları için, sükûtla, âdeta çekin
genlikle karşıladılar. O tarihten bu tarihe ha

reket etselerdi, teftiş yapsalardı, maiyetini 
sıkıştırıp sevk etselerdi, bugün bu okullar 
daha çok rahat bir vaziyette olurlardı. 

Açıkça ifade edeyim, sizin bu Sağlık Ba
kanlığınızı dinamizmi bakımından takdirle yâ-
detmek bir kadirşinaslıktır. En üstteki, zir
vedeki şahıs çalışırsa, hareketli ise, o aşağıya 
doğru gider. Bir kumandan hareketli ise, aşa
ğıdaki kademelerin hepsi hareketlidir. Bir ku
mandan, haritasının başına eğilmiş, odasına 
kapanmış ise, onun kıtası âtıldır. Bu bütün 
Devlet idaresinde, her tarafta böyledir, işte 
bu teftişler, gayetle sıkı olarak o devirlerde 
başlasa idi, bugün bu okulların çoğu belki de 
kapanmazdı, kendilerini ıslah ederlerdi, vazi
yetin ciddiyetini görürlerdi. Ama, bu maka
ma oturalı beş ay olan ve geniş teşşilâta sa
hip bir Bakanın da birçok meseleleri arasın-
da özel yüksek okullara bu kadar kısa za
manda eğilmesi de her halde mümkün ola
mazdı, güçtü. 

Yine Sayın Bakan, özel okullardaki, burslu, 
ücretli kredili öğrenci mevcudunun raporda yer 
almadığını beyan buyurdular. Doğrudur. 
Mevcut adedine göre bu burslu ve parasız 
okuyan talebe adedi % 1,5 dur. % 1,5 u bu
lan, okul sahipleri tarafından yeterli bir feda-
I.Î.: Iık mahiyetinde olmıyan bu hususu biz önemli 
bulmadık. Ve esasen vazifemiz de bunları tet
kik etmek değildi. Yalnız, burada şunu ifade 
etmek isterim; bu ücretsiz ve burslu öğrencile
rin bir imtihana tabi olmadan, tutulmadan, bâ
zı hatırlı kişilerin tavsiyeleriyle bu okullarca 
iltimasa mazhar olması komisyonumuzun da 
gözünden kaçmadı. 

Kapatılan veya ihtar verilen okulların tâ
yininde de 4 - 5 gün evvel yapılmıştır, burada 
bhieşiyoruz zannediyorum, bir isabet olduğun
da kanaatimiz zayıftır. Bizim ölçülerimize gö
re Cağaloğlu Mühendislik Okulu, en kötü 
4 - 5 okulun en kötüsü değildir. Nasıl ki en iyi 
durumda olan okulların içinde Sayın Demirel'in 
kardeşinin Yükseliş Mühendislik Okulu varsa 
en kötü okulların başında da Zafer Mühendis-
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lik Okulu bulunmaktadır. Kati kanaatimiz bu
dur ve siz de görürseniz arkadaşlarım, aynı ka
naate varacaksınız. 

Sayın Bakanım, birinci konuşmanızda bizi 
çok kırdınız, âdeta şurada özel okulların avuka
tı diye size hitabedece'ktim, öyle yazılı idi, fa
kat şu ikinci konuşmanızla hakikatleri, kusur
ları ve alınan tedbirleri ortaya atmakla hepi
mizin içine bir ferahlık ve rahatlık getirdiniz. 
Bunu ilkin yapsa idiniz, 3 günümüz karşılıklı 
tartışmalarda geçmez, evet ben bu okulları 
böyle teslim aldım, ama şunu yaptım, şunu yap
tım, şunu yaptım, şunları da yapacağım, müs
terih olun, bana müddet verin, 3 ay sonra yeni 
bir araştırma yapın, ondan sonra da beni asm, 
dese idiniz, 2 saatte bu iş biter ve bizim de za
manımız, sizin de zamanınız beyhude yere kay-
boymazdı. Zaten şu Parlâmento hayatında hep 
polemiklerle, hep tartışmalarla, hep çekişme
lerle kendi hayatımızı da, parti hayatını da, 
millet hayatını da beyhude kullanıyoruz. Bu
nu size, hepinize samimiyetle arz ederim, hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, ben şahsan işi tatlıya bağlıya
cağım. Sayın Bakanın söylediği gibi Maarif me
selesi polemiklerle çözülmez. Maalesef bâzı ar
kadaşlarımız maarif meselesinde politikaya 
kaçtılar. Ben bunu tasvibetmiyorum ve olmama
lı. Haddizatında Yüce Senatonun Araştırma 
Komisyonunu kurmasından maksat ve gayesi 
bize özel okullar hakkında bilgi vermekti. Sa
mimiyetle ifade edeyim ki, Yüce Senato vazife
sini yapmıştır ve özel okullar hakkında bâzı 
istifhamların çözülmesine fırsat vermiştir. Sa
yın Bakan, bakanlığında alınan tedbirleri bize 
ulaştırmıştır. O halde bu özel okulların doğu
şunu kısa vadeli olarak almak doğru değil, ar
kadaşlarımızın politikaya da kaçması doğru 
değil, samimiyetle söylüyorum ki, Sayın Baş
kan, 1962 den itibaren özel okullar açılmaya 
başlamış, müsaade edilmiş. Anayasanın 20 nci 
maddesi sarih, kanunu çıkmadan özel okullar 
açılamaz diyor, ama bundan önceki bakan Sa
yın ibrahim Öktem vilâyetlere tamim yapmış, 
özel okulların açılacağını bildirmiş, müracaat
çılar bildirsin demiştir ve kendi zamanında bir 
çok özel okullar açılmıştır. Ben de raporu tet-
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kik ettim, şimdi Sayın Komisyon Başkanı Za
fer Okulundan bahsetti. O zaman ibrahim ök
tem zamanında açılmış, altında, başka müesse
seler var deniyor. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hayır, hayır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — 0 1964 
raporunuzda hanımefendi. Açıldığı tarih 1964, 
raporunda. E.. O zaman açıldığına göre, diğer
leri de o zaman açıldığına göre şu halde niçin 
rapor veriliyor? Böyle bir yerde okul açılması
na müsaade ediliyor? Haddizatında bizim bildi
ğimiz okulların bahçesi olacak, çocukların te-
neffüshanesi olacak, lâboratuvarı olacak, filânı 
olacak, falanı olacak, ama ilk defa açılan okul
larda böyle bir imkân aranmamıştır, arama-
mkta devam ediyoruz. Komisyona teşekkür ede
rim, bir izmir'de bir de Ankara'da, iki özel 
okulun durumunu belirtiyorlar, iyi olduğunu 
söylüyorlar. Bununla beraber diğerlerinin du
rumunun iyi olmadığını söylüyorlar. Bakan ta
rafsız olarak meselelere temas etti. özel okul
ların ıslahına doğru gidileceğini söyledi. Arka
daşlar eğer Cumhuriyet devrinden bu yana ka
dar maarifin bir plânlaması olsa idi eğer, ge
lişen nüfus hesap edilse idi, ona göre üniver
siteler, yüksek okullar kurulmuş olsa idi, bu
gün özel okullar dâvası olmıyacak, Türk ço
cukları okuyacak yerler bulabilecekti. Maale
sef... 

ÖZEL YÜKSEK OKULLAR ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL YILDIRIM 
(istanbul) — Sayın Dikeçligil, Zafer Mimarlık 
Okulu 1966 senesinde açıldı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ondan 
önce, raporda ben biliyorum, iktisat kısmı 1964 
te, iktisat kısmı 1964 te, raporunuzda, 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üye) — O binada değil. 

ÖZEL YÜKSEK OKULLAR ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL YILDIRIM 
(İstanbul) — Kimin zamanında açılırsa açılsın 
bu bizim için önemli değil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, 
evet, iktisat kısmı, 1964 te ondan sonraki kısım
ları raporunuzda devam eder, 1966 da açılan 
kısmı da var Sayın Başkan, raporunuzda. Şim
di buna göre arkadaşlar muayyen üniversite
lere kalınmış ve yüksek okullar yurdun öbür 
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taraflarına dağılmamış, dağıtılmamış ve senede 
50 000 lise mezunu verilmeye başlayınca sıkış
mışız, tabiî 1964 ten, Sayın İbrahim Öktem'in 
zamanından itibaren özel okulların açılmasına 
müsaade edilmiş ve Türk çocukları burada oku
ma imkânına kavuşmuşlar. 

Şimdi benim ricam şu : Bir defa bu okulla
ra devam edenlerin çokları meslek okulları me
zunlardım Elbette meslek okulları mezunları
na şimdiye kadar defalarca buradan ifade et
tik, yüksek okullara girme imkânı verilmemiş
tir. Bakanlık bunu getiriyoruz diyor. Bugüne 
kadar meslek okulları mezunlarına yüksek 
okulların kapıları açılmış olsa idi, elbette bu 
iyi olurdu. 
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polemik yapmak, suyun yîiaüno çıkmak, politi
kacılarımıza yakışmaz, yalaşmamalıdır, Sözümü 
bağlıyorıvm, bilhassa Sayın Bakan alacağı ted
birlerden bahsetti bu bizim için inşirah verici
dir, demek ki, Bakanlık bu meselelerin üzerine 
ciddiyetle eğiliyor. Senato bu arattırmasını yap
makla kafalardaki istifhamı çözmüş, kendine ait 
vazifeyi yapmış. 

Arkadaşlarımız; kusurları olabilir, raporla
rını getirmiş, özel okullara da bir yol göstermiş
tir, daima Meclisin murakebesindesiniz, bunun 
dışında olamazsınız demiştir ve icra makamları 
da senatörler tarafından, milletvekilleri tarafın
dan kontrol edilir denmiştir. Bu suretle Senato
muz vazifesini yapmıştır. Bu raporları hazırlı-
yan arkadaşlarımıza, bizim grupumuzdan da ifa
de edildiği gibi, bu komisyonun içinde beş arka
daşımız var, bu -rapora iştirak etmişler ve imza
larını koymuşlardır, noksanları belirtmişlerdir. 
Eğer, Adalet Partisi kanadı özel okulların hima-
yetkârı olmuş olsa idi, kendi içinden seçilmiş 
olan arkadaşlarımız bu rapora iştirak etmez, 
noksanları söylemezdi. Şu halde hiçbir zaman 
iktidar partisi özel okulların noksanlarının, kö
tülüklerinin taraftarı değil, onun ıslahatçısıdır 
ve ıslahatında da devam ediyor. 

Aynı zamanda Bakanın, son konuşması cid
den, benim de memnuniyetime mucibolmuştur, 
Çünkü kendi zamanının dışında kurulmuş bugü
ne kadar gelmiş okullar vardır. Beş aylık bir za
manda bunlara nüfuz etmek de kolay değildir 
arkadaşlar. Ben kendisine sordum, tüzüğün der
hal gitmesi lâzımdır, dedim, Bütçe Komisyonun
da. Ama, cidden kendi geldikten sonra tüzük 
Başbakanlığa sevk edilmiş, vazife yapılmış. Sa
yın Bakan burada özel okullara ait samimiyetle 
fikirlerini belirtti. Raporun haksız taraflarına 
değindi, ve murakabe vazifemi ciddiyetle yapa
cağım, üzerinde duracağım dedi. Ve duracaktır 
tabiî, durmadığı takdirde murakabe edilecek
tir. Bizde Bakandan her zaman için hesabını 
soracağız, bundan kaçınmıyacağız. Özel okulu 
açan kardeşlerimize yüklerinin çok ağır olduğu
nu, Türk çocuklarını yetiştirmekle mükellef ol
duklarım, insan bir defa zayi olursa, kolaylıkla 
yerine gelmiyeceğini ve ciddî çalışanlar, cidden 
vatana çok faydalı insanlar olacaklarını hatır
latırız. Ve aynı zamanda bu yolda iyi çalışan, iyi 
vazife yapan, ciddiyetle çalışan özel okullara te

lkine! bir temennim, Sayın Bakanlıktan, yük
sek okulların adedinin artırılması. Yani, Üni
versiteler Kanunundan önce benim kanaatimce 
bu gösteriyor ki, yüksek okullar kanunu gelme
li, yurdumuzun muhtelif yerlerine dağılmak. 
Şimdi özel okulların toplandığı yerler; İstanbul, 
Ankara, izmir ve bir de Adana'da müracaat et
mişlerdir. Demek İd, bunun dışına dağılmıyor. 
Dağılmamakta devam ediyor. Daimî surette ço
cuklar akın edecek. Eskişehir'de varmış o da bir 
kültür merkezidir, haddi zatında. Şu halde 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinde çocukların sü
ratle okumaya kavuşabilmeleri için muhtelif yer
lerinde yüksek okulların açılmasına gidilmesine 
zaruret vardır. Ama bugünkü büyük merkezler
de yüksek okulların hocalarının daha kolaylık
la bulmaması mümkün. Nitekim buradaki yük
sek okullara kabiliyetli mühendisler ve diğer 
öğretmen arkadaşlarımız gitmektedir. 

Aynı zamanda Sayın Bakan da temas etti, 
yüksel-; okullar kendi öğretmenlerini yetiştirme
lidir. Bu kanun çıkarken en çok sert maddele
rin konmasına, müdafaa edilmesine biz sebebiyet 
vermişizdir ve biz olmuşuzdur, raporlarda var
dır. O halde karşıdaki arkadaşlarımız mütema
di surette bu kanun çıkarken biraz da sert mad
delerin konmalına, Bakanlık mensubu, yani 
Bakanlığa mensup öğretmenlerin, özel okullara 
gitmemesine dair müdafaalarını bizler yapmışız
dır. Yine başka okulların açılmamasını bizler 
yapmışındır, üniversite mensuplarının son sınıf
ta bulunarak, imtihan yapma keyfiyetini bizler 
ileri sürmüşündür, Bugün biz iktidarda bulunu
yoruz diye bunu tamamen bir kanada yıkmak, 
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şekkür ederiz. Noksanları olanları da takbih 
ederiz ve kabul etmeyiz, etmemekte vazifemiz
dir, onlar bizim evlatlarımızdır, hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş ve Gü
ven Partisi Grupu adına verilmiş olan iki ayrı 
önerge üzerine kurulmuş bulunan ve yüksek özel 
okullarda araştırma amacını güden Komisyonu
muzun raporu üzerinde görüşmeler bitmiş bu-
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lunmaktadır. Ümidederiz ki, yasama denetim 
yollarından birisinin işletilmesi suretiylle yapılan 
iş bu görüşmeler sonunda özel yüksek okulların 
iyileştirilmesi ve iyiye götürülmesi için gerekli 
bütün tedbirler alınabilsin. 

21 Ocak 1969 Salı günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,35 

* * L 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

21 NCÎ BİRLEŞİM 

16 .1.1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araş
tırma Komisyonu raporu (10/14) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 11 . 1968) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, Buğday, Ekmek ve diğer un
lu maddeler konusunda Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/22) 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tu
zun ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 
(S. Sayısı : 902 ye ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1968) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (Dağıtma ta
rihi : 16 . 12 . 1968) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

6. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fehmi 
Alpaslan, Necip Seyhan, Sami Turan ve Sa
kıp Hatunoğlu'nun, büyük şehirlerdeki kö
mür dağıtımı yetersizliği, köylerin yakacak 
ihtiyacı ve belli ve yeterli bir millî yakıt po
litikası izlenmesi konusunda Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/24) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BiRîNci GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî îEğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/527; Cumhuriyet Senatosu 1/920) 
(S. Sayısı : 1195) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 .1969) 

2. — Ege Üniversitesinde bir Mühendislik Bi
limleri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege 
Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/528; Cumhuriyet Senatosu 1/921) (S.Sa-
yısı : 1196) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1969) 

3. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/526; Cumhuriyet Senatosu 1/919) (S. Sayı
sı : 1197) (Dağıtma tarihi : 14 .1.1969) 




