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1. — GEÇEN TU' 

Vazife ile yur t dışına giden Dışişleri Baka- j 
m Feridun Cemal Erkinin dönüşüne kadar ken- ! 
dişine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal Satır'm vekillik etmesinin uygun görül- j 
nıiis olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi j 
okundu, bilgi edinildi. 

Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in, Be
den Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin, aynı kanu
nun (e) fıkrasını görüşmek üzere kurulmuş 
olan komisyona havalesi hakkında, İçişleri Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi okunarak kabul 
olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma j 
Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin j 
düzenlenmesi hakkında olup, Cumhuriyet Se- j 
natosıınea reddedilen teklifin yeniden yapılan i 
açık oylanmasında 2/3 çoğunluk sağlanamadı- J 
ğından teklifin reddolundıığu, 

Karayolları Trafik Kanununa bir madde ek- . 
Ienmesi hakkında olup yine Cumhuriyet Sena
tosunca reddolunan teklifin tekrarlanan açık 
oylamasında ise salt çoğunluk elde edildiğinden 
teklifin kanunlaştığı bildirildi. I 

Talât Aydemir, Osman Deniz ve Fethi Gür
can'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ve 
M rol. Din cer hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmemesine dair Kanunun Cumhuriyet Se
natosunca ele alman melııi üzerinde yapılan gö
rüşme ve oylamalardan sonra : 

a) Talât Aydemir hakkındaki fıkra aynen 
kabul edildiğinden bu fıkranın kesinleştiği, 

b) Osman Deniz hakkındaki infaz edilme
me şeklinde yapılan değişikliğin benimsendiği, 

c) Fethi Gürcan'a dair infaz edilmeme şek
linde; yapılan değişikliğin ise benimsenmediği, j 

d) Erol Dinçer hakkındaki, fıkra, Senato- ! 
ca aynen kabul olunduğundan bu fıkranın da ! 

kesinleştiği anlaşıldı. j 

2. — GELEN 

Tezkere I 

1. - - Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/S83) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) | 

TANAK ÖZETÎ 

Bu duruma göre Fethi Gürcan'la ilgili olup 
Millet Meclisince benimsenmiyen fıkranın gö
rüşülmesi için her iki Meclisin ilgili komisyon
larından ayrılacak üyelerle bir Karma Komis
yon kurulması kabul edildi. 

Sendikalar Kanununun 20 nci maddesinin 
4/a bendinin 22 nci maddesinin birinci ben
dinin, 20 nci maddesinin 1 nci bendinin, 27 nci 
maddesinin 1 nci ve 3 neti fıkralarının, 
31 nci maddesinin 10 ncu bendinin ve 2 nci 
geçici maddesinin ve Toplu îş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt kanunlarının bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun tekliflerinin Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi ilgili komis
yonlarından kurulu Karma Komisyonda ha
zırlanan metnin, gündemdeki bütün maddeler
den önceye alınarak ivedilikle görüşülme
sine dair Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ile 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm önergesi okun
du, reddolundu. 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 
'maddelerinde değişiklik yapılmasına ve İm ka
nuna bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı, komisyonca yapılan son değişikliklerle 
birlikte eh; alınarak, evvelce alınan karar ge
reğince sadece bu değişiklikler üzerinde yapı
lan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının 
birinci maddesi, yapılan görüşmelerin ve veri
len önergelerin ışığı altında yeniden incelenmek' 
üzere, komisyona, verildi. 

1.4 Mayıs 19(54 Perşembe günü saat; 14 t e 
toplanılmak üzere (Saat 18,55 te) Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kât i t) 
Başka n vekili Yozgat. 
jlfekki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

İlyas Kıhç 

KÂĞITLAR 

itap o)' 
2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür

lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/fi40) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 711) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvfckili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : tlyas Kılıç (Samsun), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN —- Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

•BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, lütfen anahtarları çevirip düğımc-
lere basınız. Yalnız kendi 'oylarınızı kullan
manızı rica ederim. («Başkasının toylarını mı 
kullanıyor t» sesleri) Ben de ara sıra sizlere 
taunun olmamasını ima etmek istiyorum, yan-

4. — BAŞKANLIK DİVANIN] 

/. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Arar
ın; beş ay geçmiş ohnasma rağmen Köy işleri 
Bakanlığı teşkilâtının henüz kurulmamış olma
sı, özellikle köylerle ilgili yol, su ve okul işlerine 
henüz bakılamamış bulunması ve Bakanın bin
lerce lira israfına sebebolan iç ve, dış gezilerden 
vazgeçmesi gerektiği hakkında gündem dışı de
meci. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Koy İşleri 
Bakanlığı üzerinde gündem dışı söz istiyorum. 

BAlŞKlAN — Gelin kakalım, şimdiye ka
dar siz !hiç konuşmadınız. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) - - Muhterem 
arkadaşlarını, Yüksek Meclisin tatile girmesi 
mullıtemel olan bugünlerde bir hususa dikkati
nizi çekmek zarurettiyle söz almış bulunmak
tayım. 

Bildiğiniz üzere Üçüncü Hükümet icra or
ganında Köy İşleri Bakanlığı adı ile yeni bir 
Bakanlık ihdas etmiş ye hizmete başlamıştır. 
Nüfusunun üçte ikisinin köylerde ioturduğıı 
düf/ünüldcek olursa bu yeni Bakanlığın asga
ri $0 milyon valtandaşı ilgilendirmekte olduğu 
anlaşılmaktadı r. 

•Köy yollarının c'ok noksan olduğu, sağlık 
meselesinin henüz çözülmesine dahi başlan ıl-
madığı, iş günü -olarak yılın ancak iki aymda 

lışlıgı önlemek için. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. («Ge

lenler 'var» sesleri) 
'Sbnra'dan 'gelenlerle 'birlikte ekseriyetimiz 

hâsıl olmuştur, müzakerelere 'başlıyoruz, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

çalışılmakta bulunduğu, tek meşgalenin tanın
dan ibaret olduğu, el sanatları giibi fboş günleri 
dolduran tair işin görülmediği düşünülürse da
vanın ciddiyeti kendiliğindeni anlaşılacaktır. 
Yıllardır (bu dâvalara tau şekilde hususi tair il
gi göster ilmem iştir. Hükümetin yılların ih
malini tair tarafa atarak işi ele alması ümit ve
rici olmuş idi. Hâl. böyle iken Hükümetin gö
reve başlamasından tau yana olumlu bir davra
nışa tanık 'olamamasının üzüntüsü içindeyim. 

'Bakanın geceyi köylülerle 'birlikte geçirme
si, onlarla yemek yemesi 'bu işi çüzeımiyeceği 
gibi nispî temsile dayanan melciislerde hükü
metlerin iş başında, kalmaları uzun müddetli 
lolamaz. Henüz 5 ay gibi (oldukça kâfi sayılan 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen tau Bakan
lığın kuruluşunu dahi tamamlamamıştır. Po-
litik bir Hükümet bir kimsenin işin esası ma
kamında oturarak köy gerçeğini değerlendir
me yeteneğine sahip kimselere bu işi gördür
mesi mümkün iken bizzat kendisinin köye ka
der gitmesini ciddî ve faydalı görmemekteyim. 
Bu sistem netice alamaz. 

Köy İşleri Bakanının yurt içi gezilerine 
yurt dışı gezileri de eklenince taugüne kadar 
K'öy İşleri Bakanlığının neden ortaya çıkma
dığını anlamak güç olmamaktadır. 
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Halen Koy İşleri Bakanı yurt içinde .midir, 

dışında mıdır. Hint ' te midir, Çin'de inidir, 
âkı/betini gazetelerden takibe diyoruz. 

Artık (Köy İşleri 'Bakanı, adının ifade et
tiği işleri göstermeli. Binlerce liranın sarfına 
sa'beibolan gezilerden vazgeçmeli. Köyü gez
mek istiyorsa, bu işden anbyanlan -taıvfcif et
melidir. Kendisi de arktık makamında bu Ba
kanlığın kuruluş işleriyle uğraşmalıdır. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı «ayın Oral ko
nuştu. 

(lündeme 'başlıyoruz. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/884) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini 'okutu
yorum. 

Aşağıda adları yazılı 'sayın milletvekilleri
nin (hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 1<4 . 5 . 1064 tarihli top
lantısın d a k a r a r 1 aştı rı 1 m ış't ı r. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

(Başkan 
Fuad Sirmen 

Glimüşane ^Milletvekili Halis Bayramoğlu, 
20 'gün, (hastalığına binaen, 5 . 5 . 1964 tari
hinden itibaren. 

Hatay Milletvekili Abdullah OiJli, 10 gün, 
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hastalığına 'binaen, 6 . 5 . 1964 tarihinden iti-
fbaren. 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 15 gihı, 
hastalığına binaen, 5 . 5 . 1964 tarihinden iti
baren. 

Urfa Milletvekili Osman Ağan, 15 gün, 
hastalığına binaen, 5 . 5 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za arz edeceğim. 

G'ümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 
20 gün, hastalığına .binaen, 5 . 5 . 1064 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kaimi edenler... Efcnuiyenler.. 
Kaıbııl edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 10 gün, 
'hastalığına binaen, 6 . 5 . 1964 tarihinden iti-
ibaren. 

BAŞKAN" — Kabul edenler... Etmiy/mlet\„ 
Kaimi edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 15 gün, 
hastalığına binaen, 5 . 5 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN" — Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Osman Ağan, 15 gün, 
hastalığına binaen, 5 . 5 . 1964 tarihinden iti
bar en. 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmİyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- Özel öğretim kurumları kanunu tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpisk ender in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
acılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ite Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
tan dernekler tarafından açılan özel okul öğret-
•menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko

misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 405 el nci ek) (1) 

BAŞKAN — Lütfen Geçici Komisyon ve 
Millî Eğitim Bakanı yerini alsın. 

MUSTAFA UYAK (İzmir) — Sayın Bal
kan, Kira Kanunu ne oldu ? 

BAŞKAN — Kira Kanunu gelecek hafta
larda görüşülecektir. Bugün Anayasanın çık
masını emrettiği kanunları, görüşeceğiz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOKVlT 
(Ankara) — Millî Eğittim Bakanına ben vekâ
let edeceğim. 

(1) 495 e 1 nci ek sıra sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

448 — 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanına siz mi 

vekâlet edeceksiniz? Sayın Eveciıt 
ÇALİŞMA BAIKANT BÜLENT EOEVÎT 

(Ankara) — Evet efendim. 
[BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanına Hükü

met adına Çalışma Bakanı Sayın Ecevit vekâ
let edecek. Kanun tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

öncelikle görüşülmesi teklifi' kaibul edil
mişti. 

Tasarının tümü üzerinde îzmir Milletvekili 
Sayın Mustafa Uyar. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasanın iki yıl zarfında çı
karılmasını emretmiş olduğu kanunlardan bi
risi olan özel okullar kanun tasarısı yüksek 
(huzurunuza gelmiş 'bulunmaktadır. Biraz geç 
olmakla 'beraber ıbu konu üzerine eğilmiş olan 
'Hükümete ve komisyonda vazife alarak çalışan 
ive Ibu tasarıyı Ihu'zunınııza getiren komisyon 
arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür •etmeyi 
bir borç bilirim. 

Bu kanun tasarısı ile bundan Ibiöyle Türki
ye'de özel teşebbüsün eğitim sabasında Dev
lete ne şekilde yararlı olacağını ve özel teşeb
büs olarak millî eğitim alanında ne şekilde bir 
faaliyet gösterebileceğini ve bundan özel (te
şebbüs olarak nasıl faydalanılacağını kanun 
tümüyle derpiş etmiş bulunmaktadır. Kanun, 
'meVcult tatbikatın dışında realiteleri göız önün
de tutarak bir sisteme bağlamakta ve özel 
okulların hangi esaslar, 'hanigi şartlar dâihi-
linde kurulması icabettiğini, kimlerin özel 
okul açabileceğini, hanigi şartlarla özel 'okul 
kurulabileceğini derpiş etmektedir. Biz, mad
deler geldiği zaman da üzerinde ayrıca fikir
lerimizi söylemiş, Söyliyecek olmakla beraber 
özel okullarda öğretim üyesi bulunan veya bu
lunacak olan öğretim üyelerinin, bilhassa yük
sek öğretim üyeleri ile aynı seviyede tutulma
sını ve bunların arasında 'her bangi bir fark 
gö'zetilmeimesini, imltiihan sistemlerinde değişik
lik olmamasını, öz;el okullardaki öğretim üyele
rine üvey evlât nazarı ile bakıLmamasmı, nasıl 
Devletin- üniversitesinde -veya yüksek okulla
rında doçenlt, profesör olmuş bir kimse kendi 
kariyerinde, kendi okulunda veya diğer resmî 
okullarda, üniversitelerde imtihan ederken 
her ihangi Ibir murakabeye taibı değilse, aynı 
öğretmenin munzam olarak her 'hangi bir özel 
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okulda ders vermiş olması 'halinde, bunun im
tihanının da aynı şartlar altında olması ve ay
rıca bir murakabeye tabi tutulmaması öğretim . 
üyeliği (haysiyetinin, ilim 'hürriyetinin ve 'hay
siyetinin korunması bakımından zararı ve lü
zumludur kanaatindeyim. Bazen öyle haller 
olabilir M, bir prolfesör özel okulda dere ver
mektedir. Bakarsınız Millî Eğitim Bakanlığı 
veya üniversite camiası bir doçenti onun imti-
Ihanma murakıp olarak, denetçi olarak 'gönde
rebilir. 'Bu, ilim hürriyetini zedeleyici bir ma
hiyet taşımaktadır, 'Tasarıda buna benızer 
bükümler vardır. Maddelere gelindiği zaman 
bu konuda değiştirge önergeleri vereceğiz. Hü
kümetin ve komisyonun şimdiden nazarı dik
katini eelbetmekte fayda mülâhaza. ediyoruz. 
ŞayeH; bugün okumak için çırpman gençliğe 
Devlet ve Millî Eğitim Teşkilâtımız tamamen 
cevap veremiyorsa ve bu noksanlığı özel te
şebbüsün igayretiyle karşılamak istiyorsa, ar
zuluyorsa, özel teşebbüse bu sabada yatırım 
yapmasını, Devlete yardımcı olmasını İstiyor
sak özel teşebbüs olarak açılan özel okulların 
asgari diğer resmî okullar kadar Millî Eğitim 
Bakanlığı okulları kadar haysiyetini korumak 
mecburiyetindeyiz. Burada her şeyden evvel 
özel öğretim, üyelerine resmî okullardaki ve 
resmî üniversite ve yüksek okullardaki veril
miş *olan önemin verilmesi ve imtihan yönet
meliklerinin aynı esaslar ve usuller içinde ya
pılmış olmasiyle kaimdir. Farzımuhal bir yük
sek okulda veya her hangi bir üniversite da
lında Şubatta bir imtihan dönemi veya maze-. 
ret imtihanları dönemi kaibul edilmişse buna 
muvazi olan aynı seviyede olarak açılmış olan 
diğer bir yüksek' okulda da aynı şekilde 'Şu
batta imtifhan dönemi kaibul edilmelidir. Tat
bikatta maalesef bu şekilde olmamaktadır. 
Bâzı resmî okullarda Şubat döneminde imlti-
ban kaibul edilmekte aynı seviyede olan özel 
okullarda Şubat döneminde imtihan kabul 
edilmemektedir. Bu ayrılıklar, bu ikilikler, 
devam ettiği müddetçe özel teşebbüsün millî 
eğitim yatırım sahasında yatırım yapmasına 
imkân yoktur, özel teşebbüsü ürkütmemek 
lâzımdır, özel teşebbüsü deslteklemek lâzım
dır. Bu tasarı bu desteği yapmalıdır. Haki
katen bize faydalı olacaksa ve bundan bir 
fayda umuyorsak bu istikamette tatbika giri-
şilmeli ve bu mahzurları giderecek hükümler 
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getirmiş oİmali^*. Maddelere gelince fikirle
rimizi. söylemek üzere şimdilik miâruzaiti'm bu 
kadardır, hürmetierimle. 

BARKAN" — O. İT. P. Grupu adına Purhan 
Akdağ. 

O. II. P. GRUPU ADINA BURHAN AK
DAĞ (vSakarya) — MuÖıterem arkadaşlarım, 
müzakeresine başlamışı .olduğumuz özel okul
lar Kanunu, Anayasanın 21 nei maddesine 
göre çıkarılması iealbeden kanunlardandır. 
Pıı tasarının özelliklerini 'huzurunuzda açıkla
mak isterim. 

Malûm 'Olduğu üzere, özel okullar Maarif 
Vekâletinin kontrol una ıtaibi olmasına rağmen, 
bâzı kazanç mülâhazalariyle Devlet murakabe
sinden uzak bulunması 'hasebiyle orada, yetişen 
öğretim üyelerinin daha kifayetli ve kaliteli ol
madığı sabittir. Anayasanın 21 nei maddesine 
L>-öre Hükümet bu özel okullar Kanununu daha 
disiplin içine almak ve buradan yetişecek öğre
tim üyelerinin daha iyi nitelikte ve vasıfta insan
lar olmasını temin gayesiyle bu kanunda şu özel
likleri getirmiş bulunmaktadır: Maddelerin ted
vininde dayanılan temel ilkeleri 3 esas üzerinde 
mütalâa edebiliriz. Anayasanın icabettirdiği sevi
yeli bir öğretim ve eğitim sağlamak ve aynı za
manda diğer Avrupa memleketlerinde olduğu gi
bi, ilköğretim hariç, paralı ve hususi sermayeyi 
de Devlet eğitimine iştirak ettirmek için bu ka
nunun biran evvel çıkarılması faydalı bulunmak
tadır. özel öğretim, eğitim kurumlarının son 
zamanlarda hızla gelişmeleri bunların da bir ka
munla düzenlenmesini âmir bulunmaktadır. 

Kurumların mensuplarına huzur içinde çalış
ma imkânı temin etmek için, bunları muayyen 
bir statüye bağlamış bulunmaktadır. Böylece üç 
esas üzerinde özetlemiş bulunduğumuz bu kanun 
şu özellikleri maddeleriyle getirmiş bulunmakta
dır. Dördüncü maddesinde, yatırılmış sermaye
lerin nakdî bir teminat altına alınması hususla
rını, özel okul kurucularının vasıflarının iyi ele
manlardan teşekkül etm'esi hususların], açılma 
anında çeşitli yönlerden ciddî kontrol sistemi ge
tirmektedir ve Öğretmenlerde aranacak vasıfları 
bir nizam altına almış bulunmaktadır. Esasen 
bu kanun, 7 nei Millî Eğitim Şûrasının kabul et
miş olduğu esasları tammanasiyle kapsamış bu
lunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının bu ka
nunla özel okullar üzerindeki kontrol yetkileri de 
genişletilmektedir. Esasen bu kanunun getirilme-
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sindeki gaye Devlet sektörü altında bulunan res
mî okullarla özel okullar arasındaki muvazene
nin sağlanması içindir. 

Yine tasarının 44 ncü maddesinde en az bu 
özel okullara bir yıl içinde teftiş imkânlarını 
koymak suretiyle bu okulların iyi vasıfta eleman 
yetiştirmesini sağlamış bulunmaktadır. Bir de bu 
kuruculardan alman nakdi teminattan başka, ku
rucuların evsafı ve bu müesseselere tâyin edile
cek müdürlerin vasıfları yine Millî Eğitim Ba
kanlığının kontrolünden geçmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız bir endişemizi 
açıklamak istiyorum, özel okullar kanunu, esa
sen hususi sermayenin bu eğitim sahasına akta
rılmasını teşvik gayesiyle getirilmiş bulunduğu
na göre, eğer kâr gayesi ile hususi sektör daima 
bu sahaya akın eder Devlet ve Millî Eğitim Ba
kanlığı kendi imkânlarını bu okullar üzerinde 
lâyikı veçhile kullanmadığı takdirde bu kanunun 
hiçbir mânası kalmıyacaktır. Eğer kanunun bü
tün hükümleri tam mıânası ile tatbik edilecek 
olursa, zaten resmî okullardaki denklilik de sağ
lanmış olacak ve. bilhassa Türkiye'de eğitim sa
hasında gelişme ve nüfus artışı da göz önünde 
bulundurulmak suretiyle bu sahada hususi sek
törün yatırımlarını sağlamak suretiyle, eğitim
den mahrum birçok talebeler bu yönden yetişti
rilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir açıklamada bu
lunayım; malûm olduğu üzere, Millî Eğitim Ba
kanlığının 17 bin ilköğretim okulundan mah
rum bir devlette özel sektörün muhakkak bu sa
haya yöneltilmesini temin edecek bu kanunun 
bütün maddeleriyle bugünkü mevcut aksaklık
ları gidereceğine kaani bulunduğumuzdan bu 
özel okullar Kanununun biran evvel çıkmasın
da memleketin millî eğitim bakımından büyük 
menfaatleri olacağına kaani bulunmaktayız, istir
hamımız ve görüşümüz şudur ki, özel sektörün 
- çünkü Devlet imkânları bugün eskiden okul 
yaptırma bir serzeniş vasıtasiyken - bugün vatan
daş eğitimin gayesini ve mânasını anlamış, oku
lunu kendisi yapmakta fakat Devlet elindeki mali 
imkânlarla bunlara öğretmen gönderememekte 
ve öğretmen tâyin edememektedir. Bu bakımdan 
da özel sermayenin bu sahaya yöneltilmesi ve 
resmî okullara denk vasıfta eleman yetiştirilme
si bakımından; bütün maddeleri teferruatlı açık
lamak istemiyorum, hepsini kapsadığı için bu 
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-, kanunun biran evvel çıkması millî menfaatler 

bakımından zaruridir. 
Maruzatım bundan ibarettir, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Nur Baki («Yok», ses

leri) 
Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar; Anayasanın 21 nci maddesi ge
reğince özel okullar ile ilgili kanun yüce huzu-
runuzdadır. Bugüne kadar Özel okullar 1331 ta
rihli bir talimatname ile yöneltilmekte idi. Ana
yasamız okulların, terbiyenin bir milletin geliş
mesindeki önemini tesbit ederek, bâzı ana hat
ları tesbit ederek, özel okullar Kanununun çı
karılmasını öngörmüştür. 

21 nci maddede, eğitim, ve öğretim Devletin 
gözetim ve denetimi altında serbesttir, özel okul
ların bağlı oldukları esaslar Devlet okullariyle 
erişilmek istenilen seviyeye uygun olarak kanun
la düzenlenir, denilmektedir. Bu maddede bu ka
nunun amacı gösterilmiştir. Devlet okullarında 
ne elde edilmek isteniyorsa özel okullarda da bu 
elde edilmek istenecektir. Ve yapılacak kanunda 
hâkim olan ruh da bu okullarda yetişenlerin, 
Devlet okullarında yetişmiş ve yetişecek olanlar 
gibi aynı seviyede olmalarını temin etmek ol
muştur. Belki bugün birçoğumuz için gayet 1abiî 
gelen bu olay tarihimiz, bilhassa Batılılaşma ta
rihimiz incelendiği zaman, hakikaten, büyük bir 
ehemmiyet kesbeder. Osmanlı İmparaiorluğunun 
yıkılma devrinde, Osmanlı İmparatorluğunun 
kurtarılabilmesi için tek yolun Batıyı örnek al
mak olduğu, Batılılaşmak olduğu birçok kimse
ler tarafından görülmüştür. Halk tarafından de
ğil, Devleti yönetenler tarafından görülmüştür. 
Oenc Osman bu uğurda canını vermiştir. Üçüncü 
Selim bu uğurda başını vermiştir. Ve ilk defa 
Üçüncü Selim açıkça, bütün hareketlerine yanlış 
mâna veren çevresine rağmen, Batılılaşmanın bir 
üstünlük olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu
nun geri bir sistem içinde bulunduğunu açıkça 
ifade etmişti. Fakat 1922 de büyük Türk Müte
fekkiri Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarında, 
aradan bir asra yakın bir zaman geçtiği halde, 
şuna yakınmaktadır; memlekete bir taraftan Batı 
getirilmiştir. Batının yanında da Doğu olduğu 
gibi muhafaza edilmiştir. Yanyana hem Doğu
nun, hem Batının terbiye usulleri ve müessese
leri bulunmaktadır. Bir taraftan kadılar, bir ta
raftan mahkemeler, bir taraftan din mektepleri, 
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bir taraftan Devlet mektepleri yanyana gitmiş
tir. 1922 senesinde Ziya Oökalp bu iki müessese
nin bir arada olmasından yakınmakta ve cesur 
davranmamız lâzımgeldiğini ifade etmektedir. 

İşte şu anda Türkiye'de tek bir terbiye meto
dunun kabul edilmesi tek bir okul sisteminin ka
bul edilmesi, özel okulların da Devlet okulları 
eşitliğinde olmasının temin edilmesinin Anaya
sada yer almasını,.bu tarihî gelişme içerisinde 
kıymetlendirmek 1 azimdir. 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz ki, getirilen 
kanun Anayasanın iki sene içerisinde çıkarılma
sını bize emrettiği kanunlardan birisi olması do-
layısiyle gerek Parlâmentomuzun ve gerekse Tür
kiye'nin fikir hayatına hâkim olan Devletin yük
sek kadrolarının her gün bir yeni mesele ile kar-
şıkarşıya bulunması dolayısiyle çok derinliğine 
bir etüt mahsulü olduğunu iddia etmemiz müm
kün değildir, lleriki yıllarda bu kanunun, pren
sipleri hariç' diğer noktalarında değişiklikler ya
pılması gerekeceğini şimdiden söylemeyi ve du
rumumuzu burada ifade etmeyi de tabiî sayıyo
rum. Şimdi, bu kanunun getirdiği prensipler 
Türkiye'de bugüne kadar fiilen uygulanmakta 
olan prensiplerdir. Bugüne kadar 1331 tarihli 
Yönetmelik gereğince, ve verilen emirler gere
ğince yapılan esaslar bu kanuna getirilmiştir. 
Burada bu kanun dolayısiyle kamu oyunda en 
çok tartışma konusa-olmuş bir noktaya değinmek 
zaruretini hissediyorum. 

Yabancı okulların, yabancı özel okulların 
durumu muhterem arkadaşlar, kalkınma dev
rinde olan, ilerleme isteğinden olan bütün mil
letler Rus'lar, .Japon'lar, Bulgar'lar ve diğer bü
tün milletler Fin'ler hepsi mutlaka kendilerin
den evvel üstün kültür olan kültürü benimseme 
yolundan geçmişlerdir. Rönesans da aynı şekil
de olmuş; İngiltere'de, Fransa'da, Alnıan'da 
Yunan medeniyetinin benimsenmesi, Yunanea-
iıın okutulması ve bu müesseseler iyice anlaşıl
dıktan sonra Yunanlıların bıraktığı noktadan 
daha ileri bir noktaya gidilmiştir. Bugün bir 
İngiliz kültürü doğmuştur. Fakat, İngiliz kül
türünün 2 - 3 asır gerisini, meselâ bir Şekspare 
çağını elimize aldığımız zaman, tıpkı bundan 
15 - 20 sene evvel Türkyie'de başlıyan hareket
lere benzer hareketlerin İngiltere'de de var oldu
ğunu görürüz. Almanya'yı tetkik ettiğimiz za
man, Alman Rönesansını tetkik ettiğimiz zaman 
aynı hareketleri orada da görürüz. 
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Şimdi, yabancı özel okulların bizim ile ir- I 

tibatı nedir ve bunlardan doğan sakıncalar ne
dir? Bu (kanun Büyük Millet Meclisine geldiğin
den beri gerek yazılan makaleleri gerek bu ko
nuda tarihî tetkikleri gerekse yaşıyarak bu ko
nuda bilgisi olan bir çok ar'kadaşla temas ettim I 
ve itiraf etmek mecburiyetindeyim ki; biraz 
sonra ifade edeceğim kanaatleri uzun aylar son
ra kendimde bulabildim ve efkârıumumiyede 
de aynı derecede bir düşünce dağınıklığının 
okluğunu da kabul etmek lâzımdır. Yabancı 
özel okullara 'karşı evvelâ kendi millî tarihi- I 
mizden gelen bir direniş var. Geçmiş tarihimizde 
yabancılardan bize intikal eden zararları, böyle 
bir kanun geldiği zaman haklı olarak derhal 
hatırlıyor ve o hatırlamanın irkintisini vücudu- I 
muzda hissediyoruz. Ama bunun yanında bu I 
özel okulların neyi temsil ettiklerini de iyice I 
tesbit etmemiz gerekiyor. 

Biz Batı dünyasına bağlanmış bir milletiz. 
Ye bir bucuk asırdan beri Batılılaşmak çabası I 
içindeyiz ve bu çaba ve bu oluş bugün dahi bit- I 
miş değildir. Batılılaşmak için Batı kültürü- I 
nü, Batı tekniğini anlamak ve tatbik etmek için I 
Batı dillerini bilmek bir zarurettir. I 

Ben babamın kitapları 'arasında, Edirne'de I 
okumuştum lisede, Bulgarca okutulduğunu bi- I 
liyorum. Bir Bulgar alfabesi vardır. O zaman I 
Osmanlı imparatorluğu ferisinde Bulgarca, 
Rusça yani kendileriyle temasta bulunduğumuz, I 
kendileriyle bol hol düşmanlık hisleri içerisin- I 
de olduğumuz milletlerin lisanlarını okutmanın I 
daha o zamanlar kabul edildiğini biliyoruz, öy- I 
le ise, yabancı özel okulların bizde bilhassa I 
ehemmiyeti Batı ile Doğu arasındaki irtibatı 
sağlaması bakımından bir ehemmiyeti vardır. I 
Sayın hocam Dursunoğlu'nun fikirlerini evvel
ce dinlemiştim; dinledikten sonra çok düşün
düm, bir hayli kitap karıştırdım ve söylediği 
fikirleri, bu fikirlerin bana göre doğru olduğu 
inancındayım. Ama, sayın arkadaşlarımız bura- I 
da aksini söylerlerse, bizi ikna ederlerse, kendi
lerine iltihak ederim. I 

Şimdi arkadaşlar, biz böyle bir geçmiş tari
hin etkisi altındayız. Bir taraftan da Batılılaş
ma oluşunu tamamlamak durumundayız, öyle 
ise yapılacak iş nedir? Bu, 22 nci maddeye doğ
rudan doğruya geliyor. Üzerinde en çok tartış- I 
ma olan 22 nci madde. Bugünkü metin de 22 
nci maddeye göre, Türkiye'de yabancı özel okul- | 
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ların bulundukları vaziyetleri asla her hangi 
bir şekilde değiştiremezler, değiştirmelerine im
kân yoktur. Tamirat yapmaları bile uzun bir 
usulün içerisindedir. Şimdi biz Lozan Muahe
desi, ondan evvelki geçmiş tarihî hâdiseler ile 
mi hüküm vereceğiz; yoksa Türkiye'nin, Tür
kiye Cumhuriyetinin 40 nci yılını aştığımız şu 
sırada bugünün şartları içerisinde mi hüküm 
vereceğiz? 'Ben bu tercihi yaptım arkadaşlar. 
Biz, o geçmişteki hâdiseleri unutmıyarak bu
günün şartları içerisinde, bugünün Türkiye'si
nin menfaatleri için karar vermeli mecburiye
tindeyiz. Bütün kalkınma yapmış milletler bu 
safhalardan geçmişlerdir. Şimdi, böyle olunca 
yabancı özel okulların buradaki tesislerini ge
nişletmesi, 'burada açılmalarını Bakanlar Ku
rulunun, ki, Meclisi temsillen, icrayi temısilen 
icra yapanlar ve en iyi seçilmiş nazari esaslar 
olarak, Türk Devletini temsil edenler, işlerini 
yaparlar, bu ekibe bu hakkı vermekte fayda 
mevcuttur. 

Şimdi burada hatıra gelecek (bir nokta var
dır. Efendim, biz bu hakları tanırsak, bu hak
lar suiistimal edilir mi? edilmez mi? Edilebilir 
arkadaşlar. Hangi hak suiistimal edilmez. Ge
rek devletler hukuku sahasında, gerek iç hu
kuk sahasında bütün bütün haklar muhafaza 
edilmediği takdirde, Türk vatandaşlar, Türk ku
rumları tarafından muhafaza edilmediği takdir
de suiistimal ediLmiyecek hiçbir hak ve hürri
yet mevcut değildir, öyle ise iş bir noktaya 
geliyor. Bu kanunla vereceğimiz kontrol yetki
sini kullananların ve Bakanlar Kurulunun bu 
yetkiyi iyi kullanması, kamu oyunda basınından 
üniversitelerine ve diğer teşekküllerine kadar 
bu hakların kullanılmasında titiz davranmasına 
bağlıdır. Bu sebeple yabancı özel okullar hak
kındaki 22 nci maddenin bir tâdil teklifini Yüce 
Başkanlığa sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, özel okulların bü
yük bir faydası da, gerçekçi faydası da, bugün 
çocuklarımızı okutamıyacak bir durumdayız 10 
senelik bir program yaptık, ilköğretim için, yük
sek okullara ve üniversiteye kolay kolay talebe 
alamıyoruz, anneler, babalar yani hepimiz bir 
endişe içerisindeyiz. Çocuğumuz ne kadar 
kabiliyetli olursa olsun, ne kadar iyi yetiştirirsek 
yetiştirelim, bir an geliyor yeni sistemin, 
Plânın, içerisinde çocuklarımız imtihana gi-
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riyorlar, bu imtihanda belki yüz yer açıktır. 
10 000 kişi müracaat ediyor, yalnız biz 100 tane 
Türk çocuğunu alıyoruz ve geriye kalan öbür 
Türk çocukları memleketin maddi ve ekono
mik imkânsızlıkları içerisinde ortada kalı
yor. îşte bu bakımdan Yabancı özel okullar 
belki dünkünden belki on sene, yirmi sene 
evvelkinden çok daha ehemmiyetli müesseseler 
halindedir, herbir özel okula giden çocuğun 
yerini bir 'başka Türk çocuğuna imkân hazırla
mış oluyoruz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım gibi 
bende tekrar aynı noktaya geleceğim. Biz özel 
okullar kanununu ne kadar mükemmel hazırlar
sak hazırlıyalım, eğer özel okulların kontrolünü 
ciddî suretle Millî Eğitim Bakanlığı temin et
mediği takdirde bu branştan, bu daldan istifa
da etmeye imkân bahis mevzuu değildir, öyle ı 
ise bu kanunun belkemiğini teşkil eden nokta i 
Devlete Anayasa ile verilmiş ve ölçüsü de gös- ı 
terilmiş olan kontrol hakkının çok dikkatli, | 
çok itinalı, çok programlı, çok ilmî bir şekilde 
tatbikidir. Yoksa bu kanunu çırkarmakla hiç
bir yenilik getirmiş olmayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Mulhterem arkadaşlarım; kısa mâruzâtta da 
bendeniz bulunacağım, özel 'okullar Kanunu
nun uygulanmasının, tatbikinin memleketi
mize birtakım kontrolsuzluklar getirmesi tehli
kesi diye bir şey varit değildir. Ben, arkadaşla-
ların endişesini duymuyorum. Kanun mükem
mel şekilde hazırlanmıştır ve bilhassa Devletin 
•eğitimde güçlük çektiği bir devirde bu özel 
okullar Kanununun büyük ölçüde sosyal hiz
met göreceği inancındayım. 

Benim temas etmek istediğim nokta; bil
hassa yabancı özel okullar meselesinde iki ifrat 
kanadın arasını bulmak konusudur. Millî men
faatlerimizi zarardide etmemek kaydiylc ka
nuna konulan 22 nei madde ejok rijittir. Ve 
birtakım kötü sonuçlar, haksız sonuçlar mey
dana gelecektir. Bilhassa Türk eğitim tarihin
de büyük hizmet görmüş olan temel müessese
lerin bu kanun içinde yıpranması mümkün
dür. örneğin Amerika kolejlerinin Türk 
millî menfaatlerine hiçbir kötü tesiri olma
dığı halde, bu kanundan zarar görecek, buna I 
benzer modern eğitim müesseseleri, yabancı- | 
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hır tarafından kurulmak istenen bilhassa Av
rupa teşkilâtına girmek istediğimiz bir devre
de, yabancılar tarafından kurulmak istenen 
eğitim müesseselerini böyle dar çerçeveli ted
birlerle yıpratmıya hakkımız yoktur. Millî 
bünyemizde tahripler yapan birtakım özel okul
lar varsa, 'bunların, şahıslarına mahsus muay
yen usullerle tedbirler alınmalıdır. İleride 
millî menfaatlerimize aykırı birtakım taraf
ları olur diye, eğitim müesseselerini bugünkü 
modern anlam içinde lâboratuvardan, geniş
lemeden mahrum etmek çök dar bir düşünüş
tür. Bendeniz 22 nci maddeyi katiyen bugünkü 
çağın eğitim mefhumu ile bağdaşıtıramadım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nur Bâki'nin bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun çok' maddeli bir 

kanundur, uzun görüşmelerle vakit ziyama 
meydan vermemek için tümü üzerinde ve mad
deler üzerinde konuşmaların (10) dakikaya in
hisarını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — Aleyhinde Kemal Sarıibrahim-
oğlu, buyurun. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlar; müzakere etmekte oldu
ğumuz kanun Türkiye'nin temel kanunların
dan birisidir. Anayasanın 2 sene içinde çıka
rılmasını öngördüğü bir kanundur. Bu itibari a 
üz-erinde hiç olmazsa bir sarahata varmadan, 
bâzı umumi prensipleri tesbit etmeden, 10 da
kika gibi kısa bir müddet içinde görüşlerin 
belirtilmesine yarıyan bir önergenin verilme
si doğru değildir. Hele Nûr Baki gibi bir ar
kadaşımızın kendisi konuştuktan sonra bu 
önergeyi vermiş olmasını cidden yermek iste
rim. 

HALÛK NUR BAKİ (Afyon Karahisar) — 
Daha evvel verdim, Başkan orada. 

BAŞKAN — Daha evvel verdi ve üç da
kika konuştu. i 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Üç dakika konuşmuş olabilir. Kendilerinin 
bu mevzu üzerindeki fikri üç dakikaya sığacak 
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kadar kısa veya. muhtasar bulunabilir. Ama, 
mesele üç dakikaya sığmıyacak derecede ehem
miyetlidir. Onun için bu takririn reddine, me
selenin tavazzuh ettikten sonra eğer itkiza 
ediliyorsa bir yeterlik önergesiyle maddelere ge
çilmesinin lüzumunu işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — 10 dakika konuşulması hakkın
daki Nur Baki arkadaşımızın önergelerini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLlHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Anayasa
mızın iki senede çıkarılmasını emrettiği kanunlar
dan olan özel öğretim kurumları kanunu tasarısı, 
prensip itibariyle hakikaten candan arzuladığımız 
bir kanundur. Yalnız, kanunun tümü üzerinde, 
bu kanunun noksan taraflarını gösteren ve bu ka
nunun bu noksan taraflarına karşılık komisyon 
tarafından biraz sonra arz edeceğimiz hususlar na
zarı dikkate alındığı takdirde kanun, idare ve özel • 
sektörün bu memlekette hakikaten faydalı birta- j 
kim neticeler doğuracağına en katı bir delil teşkil I 
etmektedir. Büyük maarif dâvamızın yalnız tek 
elden idare edilemiyeceği ve buna esasen iktisadi 
potansiyelimizin de kafi gelmediği bir gerçektir. 
Ona, yardımcı olacak özel leşebbüsün bu kanun 
vasıtası ile. teşvik edilmesini, ama bu teşvik babın
da resmî sektörle özel sektör arasında bu konuda 
müsavat tanınmak suretiyle umulan gayeye ve he
defe varılmasını temenni etmekteyiz. Yoksa özel 
teşebbüsü teşvik ederken bunu kayıtlayıeı birta
kım hususlar ve bilhassa öğretimi zorlaştırıcı 
maddeler tanındığı takdirde gönülden çıkmasını 
arzuladığımız bu kanunun bizi müspet yollara 
sevk cdemiyeceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzudaki görüşleri
mi kanunun gerekçesinden son maddesine kadar 
tetkik etmek suretiyle ana prensiplerini huzuru
nuzda vaz'etmek ve bu husustaki görüşlerimi de 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun gerekçesin
de şöyle denmektedir: «Memleketin ekonomik 
alanda olduğu gibi, eğitim ve kültür bakımından 
kalkınma hamlelerine de özel sektörün geniş öl
çüde katılmasını sağlamak zaruretinde olduğu
muz kalkınma plânında da açık ifadesini bulmuş
tur.» Ve ilâve edilmektedir. «Bu kanunda özel sek
törün teşebbüs ve iş birliğini faydalı ve müessir 
surette sağlıyabilmek için» tâbiri ile de bu sarih 
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ve vazıh bir şekilde bu husus tesbit edilmiş bulun
maktadır. Bizim mütalâamıza göre, bu hususta 
resmî ve özel okulların kuruluş ve çalışmalarına 
hâkim faktörler şunlardır : 

Bir; özel okulların bina mevzuu, özel okulla
rın binaları Millî Eğitim müfettişleri, Bayındır
lık, Sağlık ve belediye elemanları tarafından mu
ayene ve kabul edilmektedir. 

İki; yönetmelik ve programlar. Özel okulla
rın yönetmelik ve programları Millî Eğitim Ta
lim - Terbiye Heyetince tasvip ve tasdik edilmek
tedir. O örülüyor ki, ne kadar bu işlemler ciddî ve 
kuvvetli olmaktadır. 

Üç; öğretmen ve idareciler. Bunlar özel okul
larda Millî Eğitim Bakanlığınca tâyin edilir, ve 
hattâ resmî ortaokullarda ve bâzı liselerde öğret
menlik formasyonu olmıyan kimselere ders okutul
duğu sabittir. Ama, özel okullarda bir öğretmenin 
tâyin edilebilmesi için bu öğretmenin hakikaten 
millî eğitim dâvalarına vâkıf, hakikaten mesle
ğinde temayüz etmiş olması, hakikaten formasyon 
sahibi bir kimse olarak tescil edilmiş olması ikti
za etmektedir. Halbuki tatbikatta görülmekte
dir ki, resmî Devlet okullarındaki öğretmenleri
mizin, öğretmen kifayetsizliğinden dolayı çoğu 
formasyona sahibolmadan, meselâ bir kazada bir 
kaymakamdan tutunuz da malmüdürüne, malmü-
d üründen. tutunuz da jandarma kumandanına, 
kadar ders verdirilmek!e ve bunların verdiği 
dersi bir millî eğitimin öğretmen okulundan yetiş
miş kimse ile, arasındaki farkı yüksek takdirleri
nize arz ederim. Binaenaleyh bu da özel teşebbü
sün lehine olan bir faktördür. 

Dört; yönetmelik, program ve emirlerin gereği 
gibi tatbikatı. Burada eğitim müfettişlerince ta
kip ve tatbik edilmektedir. Bu özel okullar res
mî okullardan fazla olarak senede iki veya üç 
defa teftiş edilmektedir. Halbuki resmî okullar
da görmekteyiz ki, öylo ortaokullarımız vardır ki, 
tahmin ediyorum, uzun zaman teftişten âri kal
mışlardır. Binaenaleyh, özel teşebbüsün memle
ketimiz için hayırlı olacak bu kanunla ne kadar sı
kı bir disiplin içinde hizmete amade olduğu va
zıh olarak görülmektedir. 

Beş; finansman durumu; özel okullar, bildiği
miz gibi özel sektör finanse etmektedir. Bu se
beple teşvik unsuruna her bakımdan muhtaçtır. 
özel sektör biliyorsunuz ki, garanti gördüğü yer
de sermayedar ancak sermayesini yatırıma tah
sis edebilir. Onun için özel sektör bu bapta ken-
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dişini garanti altına alabilecek bir kanun çerçe
vesinde birtakım hükümlerin ve onu koruyucu hü
kümlerin vaz'edilmesi de iktiza etmektedir. Tasa
rının 14 ncü maddesinde özel okulların muadele
tinde, yukarıda izah edilen faktörlere nazaran res
mî okullara göre daha geniş bir ölçüde tetkik, ka
bul ve izin verilmesine rağmen adaletin bilâhara 
arandığı kabul edilmiştir. Bu şartlara göre, han
gi özel sektör bu sahaya büyük bir sermaye koyar 
ve hangi veli çocuğunu bu teşebbüsün yürümesine 
imkân bırakılmadığı takdirde perişan olmasına 
razı olarak bu okullara yazdırır. Bir taraftan 
özel sektörün teşvik edileceği ve bu sektöre ihti
yacımız olduğu ifade ve beyan olunurken diğer 
taraftan bu sahadaki hareket ve hamlelerin önü
ne durdurucu birtakım engeller koymaktadır bu 
kanun. Bir insan bir özel okul açmak istediği 
zaman, özel okulu kendisi yaptıracak, bütün tef-
rişatmı, bütün kondüsyonunu tamamladıktan son
ra Millî Eğitim Bakanlığı bu özel okulun açılıp 
açılmamasına müsaade verecek, bir sene sonra. 

Şimdi, takdir buyurursunuz ki, bir müteşeb
bis bir özel okul açtırmak istemektedir ve buraya 
500 bin lira, 1 milyon lira bir sermaye yatıra
caktır ama bu yatırdığı sermaye de, Bayındırlık 
Bakanlığından gelecek veya, Millî Eğitim Bakan
lığından gelecek olan bir kusur, noksanlıktan do
layı bu teşebbüsü âtıl bırakılacak ve kendisine 
özel okul açması için izin verilmiyecektir. Igte 
biz demek istiyoruz ki, bu muameleleri peşinen 
vekâlete müracaat olduğu zaman vekâlet bu hu-
luıstaki gerekli direktifleri kendisine versin 
ve müteşebbis artık bu tesisleri meydana getir
dikten sonra böyle bir âkibetle karşılaşmasın. 

Tasarının 16 ncı maddesinde de yüksek de
receli özel okulların imtihan şekli tâyin edil
miş fakat yeri tâyin ve tesbit edilmemiştir. En 
sonunda da; imtihanların hangi derslerden ol
duğu, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı her 
özel yüksek öğretim kurulunun yönetmeliğinde 
gösterilir, denmektedir. Bir öğrenciyi yetiştiği 
mektep dışında imtihana tabi tutacak bir yö
netmelik getirirsek bu çocukların uğrıyacağı 
psikolojik durumu düşünmek icabetmez mi? 

Muhterem arkadaşlar; bir özel okulu müfet
tişlerinizle denetliyorsunuz, Millî Eğitim bütün 
baskısı, bütün denetimi onun üzerindedir. Bina
sının açılması için lâzımıgelen bütün formalite
yi tamamlıyorsunuz, öğretimde mevcut şartlara 
göre özel teşebbüsteki tedrisi getiriyorsunuz, bu 
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tedrise uygun öğretmenler tâyin ediyorsunuz özeİ 
teşebbüsü devamlı kontrol edeceğiz diye bir 
kaide vaz'ediyorsunuz. Binaenaleyh, bir özel 
teşebbüse bunu hem teşvik ederken bu şekilde 
bir şey koymak suretiyle özel sektörü baltala
manın ve oraya çocuğunu verecek olan velile
ri şüphe içine düşürmenin mânâsı olmadığı ka
naatindeyim. 

İşte, tesbit edebildiğim hususlar dairesinde 
çıkmasını bir an evvel istediğimiz kanunun bu 
anlam içinde, bu aksaklıklarını gidereceği hu
suslar komisyon ve Yüksek Meclisiniz tarafın
dan nazarı itibara alındığı takdirde mevcut ka
nunun memleket ve milletin hayrına olmasını 
diler Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlanın.. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Cevad Odyakmaz. 

C. K. M. P. GRTI'PU ADİNA OKVAİ) OD
YAKMAZ (Sivas) — Ook muhterem arkadaş
lar, Anayasa gereğinee çıkması gereken özel 
öğretim kurumlarına dair kanun tasarısının 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış şekli 
üzerindeki titizliği yakînen bilenlerdenim. Bu
nun için sözlerime başlarken evvelâ Millî Eği
tim Bakanlığının bu mevzuda göstermiş olduğu 
hassasiyeti minnetle, şükranla karşıladığımı belirt
mek isterim. Ancak, kanun tasarısının gerekçe
sine ve kanunun hazırlanmasında Ibeklenen iyi 
niyetlere rağmen, kanun, arzuladığımız ölçüde 
bütün ihtiyacı karşılayabilecek ve bilhassa Beş 
Yıllık Plânda ifadesini bulan, özel sektörün eği
tim sahasına yatırım yapmasını sağlıyacak ma
hiyette bir tasarı olmaktan çok uzaktır, kana
atindeyim. 

Arkadaşlar, özel sektörden, sermaye sahibi 
kimselerin eğitim sahasına yatırım yapmala
rını teşvik ve bunları bu sahaya sevk etmek ba
kımından tasarının getirdiği hükümleri iııceli-
yecek olursak bunların arzu edildiği şekilde sevk 
vo teşvik edici mahiyette değil; aksine, tama
men cesaret kırıcı ve köstekleyici ma'hiyette ol
duğunu görürüz. Bilhassa özel okulların haya
tiyetlerinin sağlanabilmesi, istikballerinin te
minat altına alınması bakımından hiçbir hü
küm yoktur. Aksine, her an bir özel okulun faali
yetine takdirle nihayet verilebilecek birçok hü
kümler mevcuttur. Ayrıca kanun tasarısında
ki bâzı hükümler, Anayasanın vatandaşa ta
nıdığı özel sektörde ve serbest ticaret alanın
da çalışma haklarını da tahdidedici mahiyette 
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bulunmaktadır. Bilhassa Türk Ticaret Kanunu 
ile Maliye Bakanlığına tanınmış olan Ibirçok 
haklar Millî Eğitim Bakanlığına devredilmek
te ve gerçekten Maliye Bakanlığının vazife sa
hasına giren hususlara Millî Eğitim Bakanlığı 
karıştırılmak suretiyle bakanlıklararasmda bir 
tedahül de doğmuş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan resmî okullarda aranmıyan 
birçok şartlar özel okullarda aranmaktadır. Bil
hassa resmî okullar üzerinde valiliklerin ve do-
layısiylc Millî Eğitim müdürlüklerinin mevcut 
olan hak ve yetkileri özel okullar için tamamen 
kaldırılmıştır, konuda valilere veya Millî Eği
tim müdürlerine bir itimatsızlık olabileceğini 
sanmıyorum. Ama şayet böyle bir hal var idi ise; 
bu itimatsızlığın sadece özel okullar bakımın
dan değil, aynı şekilde resmî okullar bakımın
dan da göstermek yerinde olur kanaatindeyim. 
Çünkü, eğitim ve öğretim temelini resmî okul
lar teşkil etmektedir. Ekserisi resmî okullarla 
alâkalıdır. Binaenaleyh resmî okullara tanınan 
yetki salâhiyetlerin, özel okullarda valilerden 
ve millî eğitim müdürlerinden alınarak doğ
rudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lanmasındaki gerçek sebebi anlamakta müş
külât çekildiğini bilhassa ifade etmek isterim. 
Meselâ, bir öğretmenin bakanlıktan, aslî tâyi
ni yapılıncıya ve kararnamesi çıkıncaya ka
dar valilik makamınca vekâleten resmî okullar
da görevine başlatılması ve bu suretle derslerin 
boş geçmemesi, eğitimin aksamaması sağlanır
ken; yeni tasarıda bu husus tamamen valilik
lerden alınmış, Millî Eğitim Bakanlığına veril
miştir, 

Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığından 
ıbu kararnamelerin çök çabuk çıkmadığı da ma
lûmunuzdur. Ve arzu edildiği takdirde Sayın 
Millî Eğitim Bakanlığına, bu husustaki bir şi
kâyeti, neşredilmiş bir şikâyeti de arz edebili
rim. özel öğretim kurumlarının yönetici ve 
öğretmenleri için, en az resmî okullardaki yö
netici ve öğretmenlerin hakkındaki nitelik ve 
şartların aranmasını gayet tabiî karşılarım.. An
cak resmî okullardaki yöneticilerin ve öğretim 
üyelerinin aynı niteliklerin kendisinden aran
dığı bu şahıslara aynı şekilde hakların da tanın
ması iktiza eder. Özel öğretim kurumları ve bu
rada personel, aynen resmî okullarda görevli 
personel ve öğretim üyeleri gibi şartlara tabi 
olduklarına göre, aynı surette memleketin eğitim 
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dâvasına yardım eden ve eğitim alanında hiz
met eden kimseler olarak kabul ediliyor, demek
tir. Böyle olunca, resmî okullarda öğretmenlerin 
nasıl belirli bir yaşa kadar çalışmaları, asker
lik hizmetinden tecillerinin yapılması vo Dev
lete aidolan kurumlardaki tenzilâtlı tarifelerden 
faydalanmaları ve İktisadi Devlet Teşekküllerin
de kendilerine sağlanan kolaylıklar mevcut ise; 
aynı surette bu haklardan, bu tarz kolaylıklar
dan özel öğretim kurumları personellerinin de 
faydalanması ve bunları sağlıyacak hükümle
rin tasarıya konulması iktiza eder. Yani, resmî 
okullardaki idareci ve öğretmenlerle, özel okul
lardaki idareci ve öğretmenler arasında sosyal 
bakımlardan, sair bakımlardan aynı hakların 
tanınmış, temin edilmiş olması iktiza eder. Bil
hassa özel öğretim kurumları tanımlanırken, 
bu kurumlara hangi müesseselerin dâhil bu
lunduğu belirtilirken, .1. nci maddede iburaya 
konulmuş olan çeşitli kurslar, özel dershaneler, 
biçki - dikiş yurtları da dâhil edilmiştir. 

Arkadaşlar, bir özel eğitim müessesesi ile, ilk
okul ortaokul, lise muadili bir özel okul mües
sesesiyle, bir biçki - dikiş yurdu veyahut bir ha
lıcılık, dokumacılık kursunu aynı şekilde tutmak, 
aynı tarzda mütalâa etmek ve o biçki - dikiş 
yurtlarından veyahut o halıcılık - dokumacılık 
kursundan aynı şekilde nitelikler aramak, öyle 
zannediyorum ki, kanunun maksadını aşar.. Bil
hassa küçük el sanatlarında geniş bir kalkınma
ya muhtacız. Binaenaleyh, bunu sağlıyabilmek 
için basit bir halıcılık kursunun, basit bir ço
rapçılık dokumacılık kursunun aynen özel okul
lar gibi burada aranan bütün şartlarla ıbir kurs 
açabilmesini istemek, bugün Türkiye'nin mevcut 
gerçeklerini görmemezlikten gelmek olur., özel 
öğretim kurumlarının Batı ülkelerinin kültür
lerinin gelişmesinde oynadığı rolü daha evvel 
arkadaşlarım geniş bir surette izah ettiler. Ben 
aynı noktaya temas etmek istemiyorum. Yal
nız, şunu arz etmek isterim ki, Devlet bütçesine 
yük olmadan özel sermayenin (memleket eğitimi
ne ve kültürüne yardımcı olmasını teşvik edi
ci ve özel sektörün bu konuda cesaretlendirici 
bir şekilde harekete geçebilmesini temin ancak 
bu sermayenin istikbalini temin ile mümkün 
olur. 

Meselâ; muadelet mevzuu: Tasarıda «üstüste 
iki yıl müspet rapor almıyan bir okulun muade
leti kabul edilmez» denmektedir. 
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Bunun için bir misal vermek isterim. 
Bir özel okul açıldı; birinci yıl geldi, teftiş 

yapıldı, müspet rapor verildi, ikinci yıl -teftişte 
menfi rapor verildi. Bu okul muadelet alamıya-
caktır. Ne zamana kadar? Üçüncü yıl bir daha 
müspet, dördüncü yıl bir daha müspet rapor 
alacak, ondan sonra muadelet verilecektir. Ta
savvur edin, bu bir ilkokuldur. Çocuk birinci 
sınıfa verilmiş, çocuk üçüncü sınıfa, dördüncü 
sınıfa, ibeşinci smıfa geçmiş. Hâlâ siz İm oku
lun muadeleti var mı, yok mu, bilmiyorsunuz 
Arkadaşlai', bu kadar uzun müddet bir özel oku-
lun muadeleti meçhul olursa, kim bu özel oku
la çocuğunu okumak üzere verir. Böyle olunca 
özel sektörü eğitim sahasına yatırım yapmaya 
teşvik değil, kösteklemiş oluruz. O halde bu 
muadelet meselesini üst üste iki yıl müspet rapor
dan kurtarmak, bunu bir yıl müspet rapor aldığı 
takdirde vermek, ikinci yıl. alamazsa bunu 
vermemek, tekrar üçüncü yıl tasdik etmek imkâ
nını sağlamak lâzımdır. Aksi takdirde dört yıl 
muadeleti bu okula vermiyeceksiniz, çocuk besin
ci sınıfa geçecek. Kimse cesaret edip de çocuğunu 
bu okula veremez. Bu tamamen hayalî olur. 

Sonra diğer bir nokta daha; sermaye yatı
ranla mesul müdür arasında hiçbir rabıta yok. 
Kanun tasarısında öyle bir mesul müdür karşı
mıza çıkıyor ki bu mesul müdürün sermayedar
la alâkası yok. Yani bir sermayedar bütün iyi 
niyetiyle buraya parayı yatırıyor ve istiyor ki 
örnek bir müessesese olsun.. Bu müessesede birta
kım gelişmeler, değişiklikler yapmak ister... Ha
yır. Hiçbir şeye salâhiyeti yoktur. Tamamen 
her türlü salâhiyet mesul müdüründür ve mesul 
müdürün de hiç sermayedarla alâkası yoktur. 
Sermayedar bu mesul müdür üzerinde müessir 
olamamaktadır, kendi müessesesinin gelişmesi 
bakımından, yeni bir şekil alması bakımından, 
hiçbir suretle. O halde para veriyor, kenara çe
kiliyor, bir mesul müdür geliyor, o müdür mües
seseyi dilediği şekilde yürütüyor. Sermayedar 
sadece duacı , kenardan seyirci durumunda ka
lıyor. Arkadaşlar, o kadar hüsnüniyet sahibi 
sermayedarı da bulmak çok müşküldür zanne
diyorum. Binaenaleyh, bu özel öğretim kurum
ları Kanunu belki bugüne kadar açılmış olan 
özel okulları şu veya bu sebeple yaşatabilir. 
Ama yeni özel okullar açılması için çok düşün
dürücü mahiyettedir. Herkes kolay kolay bu 
sahaya sermayesini yatıramaz. Arkadaşlar, ay-
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nı tasarının bir hükmü vardır, bu hükümdeki en* 
dişeleri yerinde olarak görüyorum. Yani kurucu^ 
olacaklarda nitelik arıyor. Bu niteliklerden; me
deni haklardan memnu olmamak, bâzı yüz kı
zartıcı suçlardan mahkûm olmamak ve nihayet 
kötü şöhrete sahibolmamak. 

Arkadaşlar, ilk bakışta hakikaten bir özel okul 
açılınca, bunun kurucularında iyi vasıfların aran
ması yerinde gibi görünür, gayet de yerindedir. 
Ama kötü şöhret sahibi olmak ne demektir? Bu
nun takdiri ne suretle mümkün olacaktır? Me
deni haklardan memnu değil, her hangi bir yüz 
kızartıcı suçtan mahkûmiyeti de yok, alelıtlak 
ağır hapisle mahkûmiyeti yok, hiçbir şeyi yok, 
kötü şöhreti var. Nedir bu kötü şöhret? Kimden 
öğrenilecek, bu şöhreti kim tâyin edecek? Neye' 
göre yapılacak ve nasıl buna müsaade verilecek 
veya verilmiyecek ? Binaenaleyh son derecede 
takdire dayanan, son derecede sübjektif bir öl
çü. Bu ölçünün kullanılması bir çok iyi niyetli 
kimselerin hakikaten sermayelerini eğitim saha
sına yatırmalarını önliyeceği mahiyetteki şu ve
ya bu maksatla bu kötü şöhreti ortaya koymak 
için istendiği kadar gönüllü bulabilecektir. Ta
sarı diğer taraftan bu okulların inkişafını da en-
gelliyecek mahiyettedir. Meselâ yeni bir sınıf 
ekliyecekse bunu en az üç ay evvelinden bildir
mesi icabediyor. Şimdi bir hesaba vuralım. Üç 
ay evveli.. İmtihanlar Haziranda bitiyor, Tem
muza kadar devam ediyor. Diyelim ki Ortaokul 
lisenin dokuzuncu sınıfını açacak Temmuz so
nuna kadar. Liseler de Eylülde açılacak. Uç ay 
evvelinden bütün bu yeni sınıfın her türlü ara
cını, gerecini hazırlamış olması iktiza ediyor. 
özel okul yeni bir ders yılını tamamlamaktadır. 
Bu ders yılını bitirmek'için uğraşmaktadır. İmti
hanları vardır, çeşitli vasıtalara ihtiyacı vardır. 
Henüz imtihanları bitmemiş, mektebin gailesi 
üstünden kalkmamış önümüzdeki sınıfın bütün 
bu araç ve gereçlerini üç ay evvelinden hazırlı-
yaeak İd, bir sınıfı açsın. Peki bunu bir ay ev
vel hazırlasın dersek ve bir ay evvel de bütün 
bunlar hazır olursa niçin açamasm? İmtihan za
manı gibi en sıkışık bir zamanda bütün okul 
idaresini, önümüzdeki açılacak bir sınıfın vası
talarını temin etmek için seferber etmektense, 
o sınıfın tedrisattan bir ay evvel bu vasıtaları 
temin edilmişse, bu sınıf açılır dersek kıyamet 
mi kopar? Aksine o özel okulun inkişafına im
kân verilmiş olur, 
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Netice itibariyle tasarının daha üzerinde du- I 

rulması lâzımgelen «birçok kısımları var. Bilhas
sa kapanmaya ait hükümleri de son derecede 
sübjektif ölçülere mütehammil olacak derecede 
düzenlenmiş olduğu için, tehlikeli bir mahiyet 
arz etmektedir. Ama bunları maddeler üzerinde 
konuşulurken arz etmeyi muvafık buluyorum. 
Şimdilik, tasarının bu eksikleri de düzeltilmek 
şartile, memleket için hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, hepinizi Grupum adına hürmet
le selâmlarım. I 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL KARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım. Anayasamız özel okul- I 
lamı tanzimine dair hükümler sevk edilmesini I 
emretmiştir. Bu emrin gereğini yerine getirmek- I 
teyiz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, millî 
eğitimimizin esası, temeli maarif okullarının gü
nün birinde özel eğitime lüzum bırakmıyacak 
derecede kaliteli ve çok miktarda eğitim mües
seselerinin kurulmasını ön görmektedir. Ve te
mennimiz de budur, inşallah günün birinde bu I 
olacaktır ve bunu göreceğiz. Bu itibarla Anaya
samızın hükmü, mevcudolan ve bugün maale- I 
sef millî eğitimimizin kemaliyle kanşılıyanıa- I 
makta olduğu bir realiteyi tesbit ve onu memle
ket gerçeklerine, ihtiyaçlarına en uygun bir şe
kilde tanzim hedefini gütmektedir. 

Yoksa maarifimizi ana esasları ve ileride de 
takibedilmesi lâzımgelen bir prensip olarak ele 
almak ve bunu bu şekilde tesbit etmeyi kabul 
etmek de mümkün değildir. Kanaati âcizaneme 
göre bu ideal bir hal şekli de değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarını de
diler ki, «Malî takati yoktur, MiJlî Eğitim bu 
okulları kuramaz.» Bu özel eğitim müessesele
rinde okuyan talebeler mevcudolduğuna ve bu 
talebelerin masraflarını karşılıyan velileri de 
bulunduğuna göre, demek ki memlekette bu 

' okulları kuracak malî takat vardır. 
inşallah zamanla vergi sistemimizi ıslâh ede

ceğiz, millî eğitim programımızı ıslâh edeceğiz 
ve vatandaşın bu okullara sarfettiği paraların 
vergi yolu ile Devlet kesesine girmesi ve bu okul
ların verdiği bilgi ve imkânlardan daha yüksek 
imkânları Maarifin vermesi suretiyle kendiliğin
den bu okulların kurulmasını lüzumsuz hale ge
tireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, özel sektörün çalış
ma alanına bir müdahale şeklinde bâzı arkadaş- I 
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lar birtakım tanzimi hükümleri bu açıdan ele al
dılar. Bence burada klâsik mânada bir ticari mü
essese ticari bir tanzim bahismeyzuu değildir. 
Memleket kaderi ile, memleket istikbali ile son 
derece yakından ilgili bir meselenin âmme men
faati hesabına tanzimi bahis mevzuudur. Alela
de bir ticari münasebet, alelade bir ticari teşeb
büs şeklinde ele alınırsa yanlış neticelere varı
lır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu mev
zuda bir kanun teklifi yapmış ve bu itibarla da 
komisyon çalışmalarını da yakînen takibetmiş 
bir arkadaşınız sıfatiyle Hükümetin görüşünü, 
efkârı umumiyede tartışılmakta olan bu baptaki 
görüşleri ve komisyonun değerli maarifçi üyele
rinin görüşlerini dinlemek ve bunların bir mu-
h'assalasmı yapmak imkânını buldum. 

Biı* kısım matbuat ve bâzı ve hattâ komis
yonda bâzı arkadaşlar, burada konuşan arkadaş
larım gibi, yabancı okullara tanınan 5 nci ve 22 
nci ve sair maddelerde tanınan hakların ve 
yükletilen mükellefiyetlerin ağır olduğunu ve 
bugün mensubu olmakla medeni bir adım atmış 
bulunduğumuza, inandığımız Ortak Pazar, Av
rupa Konseyine dâhil olmak ve saire gibi mües
seseler ve ahitler ile de hiç olmazsa psikolojik-
man tezada düşmüş olduğumuz tezini savundu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Garplı 
olmak isteriz. Garplı olmak aklî olmaktır. Aklî 
olmak da, memleket realitelerini hiçbir zaman 
bir kenara itmek demek değildir. Biz, evet Garp
lı olacağız. Fakat hür, haysiyetli bir Devlet ola
rak kalmak, bir millet olarak kalmak ve bu şe
kilde Garplı olmak zorundayız. İnşallah böyle 
olacağız ve böyleyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Lozan Ahitnamesin
de, daha doğrusu bu ahitnameye bağlandığı id
dia edilen bir mektupta yabancı okulların bu
lunduğu hal üzere muhafaza edileceklerine dair 
bir hüküm var. 

Daha fazla tafsilâtlı hükümler mevcudolma-
dığı gibi, daha büyük haklar tanıyan bir ahit
name de bahis mevzuu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz 
ki, imtiyazlar her zaman imtiyaz diye alınma
mıştır. Osmanlı Devletinin başına belâ olan asıl
lar boyu sömürge hayatı yaşamasını mümkün 
kılan ve neticede memleketin iktisadi hayatının, / 
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politik davranışlarının âdeta en büyük engeli 
olan kapitülâsyonlar, en kudretli ve en şevketli 
zamanımızda Fransız Devletine, Fransız Kiralı
na bahşedilen bir lütuftan doğmuştur arkadaş
lar. Bu bir misal ittihaz edilmiştir. Devlet za
yıfladıkça bir hak olarak ileri sürülmüştü t*. Os
manlı - Türk Camiası karşısında ittifak etmiş 
olan büyük devletlerin bir çokları ve hemen he
men sonunda hepsi bu hakları istemişler ve al
mışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, biz hakikaten lisan 
öğrenmek istiyoruz. Benim de dört çocuğum 
Türk Eğitim Derneği Koleji'ne gitmektedir, in
şallah öğrenmeleri kabil olur. Ama bu demek 
değildir ki bir kanunla birtakım müesseseleri 
şimdiden ipotek edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Meclis olarak 
kanun yapıyoruz. Lozan Ahitnamesine merbut 
olduğu iddia edilen ve sadece o zaman mevcu-
dolaıı durumlariyle muhafazaları kabul edilmiş 
bulunan yabancı okullara yeni birtakım hakla
rın tanınması, hele kanunla bunun tanınması,-

kanunla tescil edilmesi maarifimiz bakımından 
ileride son derece muhataralı neticeler doğura
bilir. Yüksek Meclis, sayın Milletvekilleri şunu 
kabul ederler mi acaba, bugün yüzde yüz bir 
serbesti kabul etsek, milyonlar harcayıp bu 
memleketin kültür hayatına hâkim olmak isti-
yecek devletler dünyada yok mudur; biz buna 
müsaade edelim mi? Eğer şu kanunda böyle hü
kümler ka'bul edersek, bu devletler bu müsaa
deden azami şekilde faydalanmanın yolunu bul-
ıuıyacaklar mı! Muhterem arkadaşlarım, kont
rol edilirse bu haklar suiistimal edilemez, her 
hak suiistimal edilebilir, diye değerli bir hukuk
çu arkadaşım beyan ettiler. Doğrudur.. Doğru
dur ama arkadaşlar, bu haklar, yabancı devlet
lerle olan münasebetlerimize taallûk ettiği za
man kontrolümüz her zaman kifayetli şekilde 
mümkün olamaz, olamamaktadır. Hattâ asırlar 
boyu kucağımızda beslediğimiz, vatandaşları
mızdan çok daha rahat ve refah içinde yaşıyan, 
her türlü imkânlarımızdan en yüksek seviyede 
malî takate sahibolan, Türk vatandaşlarından 
çok daha saltanatlı bir hayat süren vatandaşla
rımız ve vatandaşlarımız olmıyan uyruklarımız 
vardır. Bunların okullarında nasıl bir tedris sis
temi takibettiklerini okuyoruz, görüyoruz ve 
duyuyoruz. Ne şekilde olduğunu, hattâ memle
ketin varlığına kastedercesine davranışları bu-
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lunduğunu ve bunları önlemek istiyen Türkçe 
öğretmenlerinin dahi nasıl çeşitli şekillerde ka
pı dışarı edildiklerini gazeteler de yazıyor. Bu
rada isim söylemeye lüzum yoktur. O halde bi
zim asırlar boyu idaremiz altında yaşamış ve 
küçücük bir devlete sırtını dayadığı için bu şe
kilde davranan insanlar yarın büyük ve kudret
li devletlerin tebaları olarak kalışımıza çıktık
ları ve Meclisi Âlinin tedvin ettiği bir kanunla 
bir hak sahibi sıfatiyle karşımıza dikildikleri 
gün bunların önünde duracak bir kontrol siste
mini kurmamız mümkün değildir. Bu itibarla 
tasarı son derece yerindedir. 

Bilhassa şu hususu arkadaşlarımdan istirham 
edeyim. Komisyonda bu mevzu saatlerce tartı
şıldı ve ben dinledim. Maarifçi arkadaşlarımı, 
Vekâlet temsilcilerini dinledim ve hattâ Komis
yonda bâzı arkadaşlarım bu maddelerin, burada 
konuşan arkadaşlarımın görüşü istikametinde 
genişletilmesi lehinde önergeler verdiler. 

Bendeniz bir hukukçu sıfatiyle, karınca ka
derince, az çok kanun karıştırmış bir arkadaşı
nız sıfatiyle, meselenin hukukî yönünü belirt
tim. ^inıdi bu arkadaşlara teşekkür ederim, 
önergelerini geri aldılar ve bu madde ittifakla 
çıktı arkadaşlar. Komisyonlarda kabul edersi
niz ki bu mevzular çok daha rahatlıkla konuşu
lur. Onun için arkadaşlarımdan istirham ede
yim, Hükümet bu tasarıyı sevk etmekle bu mad
deler üzerinde hassasiyetle durmakla son dere
ce haklıdır ve komisyon da bu maddeleri ittifak
la ve gayet ince meseleleri hesabederek, tarta
rak sevk etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bir mevzu 
üzerinde durmak isterim. Özel okul ve özel okul 
öğretmenleri tedris programları, teftişler ve sâ
ri hak ve vazifeleri ile birlikte resmî okullarla 
muadili durumdadır. Fakat bir noktada üvey 
evlât muamelesi yapılmaktadır, özel okuldan 
resmî okula geçerken üçte iki vazife, üçte iki 
müddetin sayılması kabul edilmiştir. Bunun bâ
zı faydaları var. Mahzurları üzerinde durabilir-
se de Maarifin ve komisyonun üçte iki müddeti 
sayma şeklinde tezahür eden prensibi daha çok 
faydalan cami bulunmaktadır gibi görünür ben
denize. Ancak özel okullarda ders veren hoca
ların büyük ekseriyeti tşçi Sigortaları Kurumu
na, ihtiyarlık sigortasına tabidir. İhtiyarlık si
gortasına ödenen piri mi er ftmekli Sandığına 
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ödenen piritlilerden daha yüksek olduğu halde, 
Emekli Sandığına, resmî okullarda görev kabul 
edip, Emekli Sandığına dâhil oldukları zaman 
bu pirimler yüzde yüz transfer' edilmemekte, bir 
kısmı hakları yanmaktadır. Bu, adaletsizliktir 
arkadaşlarım. Nihayet emek vermektedir, sigor
taya pirim ödemektedir, aynı vazifeyi gömlek
tedir. Bugün adedi binleri bulan özel okul öğ
retmenlerinin alın terlerinin bu şekilde heder ol
ması Anayasamızdaki sosyal adalet ve sosyal 
Devlet anlayışı ile telif edilemez. Kaldı ki öğret
menlerin, özel okulda, resmî okulda, bilcümle 
öğretmenlerin hakikaten bugün son derece çe
tin, son derece güç şartlar içinde çalıştıkları he
pimizin malûmudur. Bir de bu şekilde farklı hü
kümler kabul etmek birtakım haklarının ıskatı 
gibi bir dununa gitmek doğru değildir. Bunun 
tashihi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmiş
ken bir hususa da dokunmadan geçemiyeceğim. 
Denecektir ki bu sigorta, emeklilik mevzuu v.s. 
bunlar Emekli Sandığı ve sigorta mevzuatında 
yapılacak değişikliklerle ele alınmalıdır. Bu 
yeknazarda doğru olan bir fikirdir, ancak özel 
eğitim müesseselerine ait bir kanunun sevk edil
mesini Anayasa emretmiştir. Tam ve kâmil mâ
nada bu müesseseyi kavrıyacak hükümlerin sevk 
edilmesi de yine Anayasanın lâfzının ve ruhu
nun bir icabıdır. O halde nasıl ki birtakım hak
lar, birtakım vazifeler, birtakım teftiş kurulları 
ihdas ediyorsak öğretmenlerin en tabiî ve zaru
ri haklardan biri olan emeklilik ve sigorta mev
zuunu da kesin şekilde hal etmek ve biraz evvel 
söylediğim gibi, adalet ölçüleri içinde ve öğret
menlerin lehine hal etmek zorunda ve durumun
dayız. ikisi de resmî veya yarı resmî teşekkül
ler. Hattâ pirim olarak ihtiyarlık sigortasına 
ödedikleri daha çoktur. Emekli Sandığına geçti
ğimiz zaman bunu kırpıyoruz. Neden arkadaş
lar! . Bunu size izah edeyim, ben epey temas et
tim okul hocalariyle, resmî okul hocalarıyla. Ma
alesef resmî okul hocası olan adkadaşlarmıız ve 
gücenmesinler maarifçi arkadaşlarımız, maarif 
camiasına mensubolan arkadaşlarımız bir türlü 
özel okullardaki mesainin resmî okullardaki me
saiye denk olduğunu kabul etmek istememekte
dirler ki doğru değildir bence bu. Bilhassa, sos
yal hakların verilmesi mevzuunda resmî sektöre 
dâhil olsun özel sektöre dâhil olsun, öğretmen
lerimizin yekvücut olması ve sosyal dâvaları ay-
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nı asîl heyecanla müdafaa etmeleri hepimizin 
aslında özlediğimiz beklediğimiz bir keyfiyettir. 
Birtakım hissî görüşler ve davranışlar öğret
menlerimizin asil mazisine ve heybetli istikbali
ne doğrusu biraz hafif de olsa, bir gölge getir
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada özel iki 
okuldan bahsetmeyi de vazife sayarım. Nitekim 
raporda da uzun uzun bahsedilmiş. Raporda me
sele gayet güzel teşrih edilmiş olduğundan dola
yı Geçici Komisyon üyelerine teşekkür etmekle 
beraber meseleye bu derece vukufla eğildikleri 
ve prensibini ka'bul ettikten sonra bir hüküm 
şevkiyle meseleyi kökünden halletmediklerin
den dolayı da burada teessürlerimi arz etmek is
terim. Türk Eğitim Derneğinin açmış bulundu
ğu öğretim tesisleri vardır, arkadaşlar. Lise, or
taokul, ilkokul. Ankara'da beş bin öğrenciyi ba
rındırmaktadır ve Dernek 1928 de kurulmuş, 
1932 de Atatürk'ün irşadı ile faaliyete geçmiş
tir. Benzetmiyeyim birtakım vatandaşlar, arka
daşlar o zaman Lozan Ahitnamesine ve ecnebi
lerin mektep açma, okul açma faaliyetine karşı 
gelindiğini tenkidettikleri için Türkler özel okul 
açabilir, yabancı dille tedrisat yapabilir ve ya
bancı dille tedrisat yapan okulları, Türk vatan
daşları icabında dernekleri yürütebilir tezini is-
batetmek için bu derneği kurdurmuş ve bu oku
lu açtırmıştır. O günden bu yana değerli hizmet
ler gördüğü şüpheden varestedir. İşte bu okul 
ve bir de Darüşşafaka ve buna bağlı okullar ha
kikaten bugün birtakım himayelerden mahrum 
olmakta ve bu yüzden de öğretim amaçlarını 
gerçekleştirmekte güçlüğe uğramaktadır. 

Türk Eğitim Derneği muhterem arkadaşla
rım, son derecede değerli hocaları istihdam et
meye gayret etmekle beraber bunlara emeklilik 
hakkı tanınmadığı için daima kıymetli hocaları 
muhafaza edememektedir. Darüşşefakanm öğ
retmenlerinin de aynı durumda olduklarını tes-
bit etmiş bulunmaktayım. Halbuki muhterem ar
kadaşlarım, emeklilik en tabiî bir haktır ve Ana
yasa bunu emretmiştir. Garp memleketlerinde 
sade vatandaşların ve hiçbir memuriyet sıfatı 
olmıyanlarm da sosyal haklara kavuşturulması 
bugün arra prensiplerdendir ve birçok Devletler 
için artık ahvali âdiyeden ve ta'biî bir hayat ica
bından olmuştur. Hal böyle iken resmî okul öğ
retmenleri Emekli Sandığına tabidir. 

460 — 



M. Meclisi B : 103 
Türk Eğitim Derneği Kolejinin Eğitini Prog

ram ı, denetim, maaş ve ücret ve her türlü fa
aliyet bakımından resmî okulların ve Maarif 
Vekâletinin sıkı kontrolü altındaki bir okulun 
ve Darüşafaka gibi son derece büyük değerleri 
Minesinde barındıran ve yüzde yüz sosyal mü
essese olan bir derneğin öğretmenlerinin ve ida
recilerinin de emeklilik hakkından faydalanma
maları ve bu yüzden de müessesenin değerli ele
manları kaçırmaları cidden üzülecek bir key
fiyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun neticesi şu 
olmaktadır; zannedilmesin ki,- Türk Eğitim Der
neğinin kolejdeki hocalara diğer resmî okul 
hocalarından fazla ücret verilmektedir. Kati
yen! Maarifin baremi üzerinden verilmektedir. 
Hattâ Maarif ayın biri dedi mi, parayi ödemek
te ; zaman olmakta Maarif Koleji on gün, yir
mi.' gım sonra maaşları ancak 'ödiyebilmektedir. 
Ve emekli hakkı tanınmadığı için değerli ho
calar daima bu müesseseden kaçmaktadır. Bu
gün arkadaşlarım Etibank'ın, Sünıer'bak'ın ve 
çeşitli devlet müesseselerinin mühendisleri saat 
sekizle dokuz arasında gelip allelacele aritme
tik dersi vermektedirler. Çünkü okul aritmetik 
hocası bulamamaktadır. Mesai saati dışında 
mühendisler gelip kaçak ders vermektedirler. 
Bu yüzden de bu güzelim Atatürk müessesesi 
aritmetik ve alelumum riyaziye ve fen bölüm
lerinde son derece zayıf talebeler yetiştirmek 
zorunda kalmaktadır. İdarecileri dün ve bugün 
ekseriyetle ek ders, ek vazife olarak gelip git
mekte veJ vazife görmektedirler. Resmî bir okul
da vazifelidir, ek vazife olarak gelmektedir. 
Adetâ bir üvey evlât gibi oraya gelip gitmekte, 
hattâ sıkıştıkları anda ve karışık zamanlarda 
okulu bırakıp gitmektedirler. Bunun misalleri 
vardır, isimlerini zikretmeye lüzum yok. Son 
derece değer verilen, isim yapmış maarifciler 
bunun başında iken,, okul açılırken daha bir 
kapris uğruna ayrılıp gitmişlerdir.. Sebep şu; 
temelli olarak o müesseseye bağlanamamakta-
dırlar. Emekli Sandığına tabi olmakta ve resmî 
okullarda bulunmakta büyük faydalar görmek
tedirler. 

Şimdi, işçi Sigortalarına bağlı olmakta bir 
takım haklar temin eder. Ancak İşçi Sigorta
larında 60 yaşında emekli olacaktır. Halbuki 
Emekli Sandığında, 25 - 30 sene hizmet eden 
emekli olabilmektedir. Sonra kadınlar için bilhas-
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sa ehemmiyeti büyüktür. Meselâ analık sigor
tasını arkadaşlar, 60 yaşına kadar bir kaçlın 
ödemektedir. Bu tabiatı beşere aykırıdır. 45 - 50 
yaşından sonra bir kadın çocuk doğurabilir mi 
ki bazan, (istisnalar kaideyi bozmaz da) ana
lık sigortasına para ödemektedir. Ve zaten bir 
kadının 60 yaşma 'kadar çalışması da pek zor
dur. Alelumum ilk ve orta okullarda da kadın 
öğretmenler istihdam edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, inşaallah îşçi Sigorta
ları, Emekli Sandığı ve sair ^sosyal müesseseler 
günün birinde plânın öngördüğü gibi birleşir 
ve değil böyle çalışanlar, Devlet sektöründe 
çalışanlara, bütün vatandaşlar bu sosyal hima
yenin yardımcı ellerini temin eder, yardımları
nı temin ederler; ama o güne kadar bu iki der
neğin hocalarına emeklilik hakkı tanınmakta 
büyük fayda vardır. Bu iki dernekten birisi 
son derece değerler yetiştiren /kıymetli sosyal 
müessesedir. Öbürü Büyük Atatürk 'ün kurdu
ğu iddialı, büyük hizmetler yapan ve yapmak
ta olan bir müessesedir. Bugün Yüksek Mec
lisinizden himaye istemektedir. Lütfeder Ge
çici Komisyonun raporunu okursanız, 'bu dedik
lerim orada gayet veciz şekilde ifade edilmiştir. 
Bu meselenin Emekli Sandığında yapılacak bir 
tadille veya ihtiyarlık sigortasında yapılacak 
bir tadille mümkün olabileceğini, Maarif Vekâ
letinin böyle bir tasarı hazırlaması icabettiğini 
bir temenni olarak ileri sürmektedir. Bende
nizin anlayışına göre *bu esas doğru; fakat va
rılan netice yanlıştır. Nitekim, 34 ııcü madde
de zatişlerine dair birtakım hükümler sevkedil-
miştir. Ve bu 34 ııcü maddeye ilâve edilecek 
iki fıkra bu vazifeyi yapacaktır arkadaşlarını. 
Meselâ, Türk Eğitim Derneği ve Darüşşafaka'ya 
bağlı orta ve ilkokullardaki öğretmen ve ida
reciler Emekli Sandığı Kanununa taibidir ve 
kanunun neşrinden itibaren altı ay içerisinde 
müracaat edenler Emekli Sandığına alınır. Ve 
5417 sayılı Kanun hükümlerine göre ihtiyarlık 
sigortasına ödedikleri primler Emekli Sandığı
na vâki borçlanmalarla takas ve mahsubedilir 
diye bir hüküm sevk edildiği takdirde bu mesele 
kökünden halledilir ve 'bu suretle de yeni bir 
kanun, yeni bir tasarı ve onun yıllar yılı süre
cek müzakerelerine bu değerli hocaların istik
balleri terk edilmiş olmaz ve müessese de kur
tarılmış olur, arkadaşlarım. Ben şahsan yaki-
nen derneklerinde bulunmuş, tetkik etmiş mü-
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şahede etmiş ,bir arkadaşınız sifatiylc ifade I 
edebilirim ki ; bu hükümlerin kabulü ne Devle
te ne ımillete zarar vermiyecektir. Yalnız bâzı 
resmî sektör hocalarımızın belki hissen bir an 
için içlerinden 'bir gölge geçecektir. Fakat on
lar da böyle bir sosyal hakkın kendi meslektaş
larına tanınmış olmasından ve bir Atatürk mü
essesesinin kemaliyle yaşamasına hizmet edil
miş olmasından dolayı Yüksele Meclisi tebrik 
ve tebcil edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ıbapta hazırla
mış bulunduğum ve 34 mcü maddeye gerekli 
fıkranın ilâvesine dair takririmi de Yüksek Ri
yasete takdim ediyorum. Yeri ve sırası geldi
ğinde kabulünü arz ve istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Başkanlığa 
ilgili kanım üzerinde söz almış diğer arka

daşların da konuşabilmelerini temin için, konuş
maların 10 dakika olarak tesbitini arz ve tek
lif ederim. 

Denizli 
Remzi Şenel 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülkü, konuşmalardan 
sonra rica edeceğim. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Ben, kifayet verildi zanniy-
le söz istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır, kifayet değil efendim. 
Kifayet gelince ben size haber veririm. 

Sayın Hasan Aksoy, grupları adına söz iste
diler. Adalet Partisi Grupu adına buyurunuz. 
(«Sayın Başkan, 10 dakikadan fazla konuşacak, 
değil mi?» sesleri) I 

BAŞKAN — Yo, yo; gruplar da aynı 10 da
kikalık kaydın içerisinde. Yani, siz de 10 daki
kaya sığdıracaksınız. Malûm, Yüksek Meclisin ka
rarma uyacağız. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 
(Adana) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri Bir iki cümle ile de olsa, mevzuun ehem
miyetine temas etmek istiyorum. | 
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önce, «Cinde de olsa», sözü dilimizde en 

uzağı ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. 
Bu tâlbirin en iyi değerlendirdiği söz, «ilim Çin'
de de olsa arayınız.» vecizesidir. 

Mekân ölçüsü ile böyle ifade edilebilen ilmin 
değeri, zaman bakımından ifade edilmek istenir
se, ancak; «Beşikten mezara kadar ilim. tahsili 
gerek» gi'bi bir sözle ifade edilebilmektedir. 

Medeniyetin ve terakkinin sebebi ve kuvveti, 
insanı üstün kılan ve hayvandan ayıran aklın, 
en ulvi çalışması ve malı olan ilme, insani yön
den değer ölçüsü konmak istenirse bu, bir mü
balâğa sanatıyle mümkün olabilmektedir. «Bir 
kelime öğretenin bin yıl kölesi olurum.» 

Değeri bu büyük ölçülerle ifade edilebilen il
me, gerçek değerini bugün olduğu gibi, dün de 
vermiş olmak şerefini taşıyan bir milletin evlât
ları olmamız övünç ve gururumuzu teşkil etmek
tedir. 

Yavuz gibi dünyayı bir padişaha dar gören 
ve bu ölçüde heybet", sahibi olan bir hakanın, 
âlimin atının ayağından sıçrıyan çamura bula
nan kaftanı için: «Onu tabutuma örtsünler» di
yecek ölçüde ilme değer verişi, Türke mahsus bir 
izan ve idrakin eseri ve bir tarih boyunca ilme 
olan aşkımızın, saygımızın sembolüdür. 

«Özel öğretim kurumları Kanunu», ilim ka
pıları açacak, yeni kültür ocaklarına imkân ve 
hayat verecektir. Birbirinden mühim birçok ka
nunlar çıkarmış olan Yüce Heyetinizin, bu kanu
nu en mükemmel hale getirmek, keyfiyeti bozma-
yıeı teşvik imkânları vermek suretiyle daha faz
la ilim kapılarına, ışık kapılarına imkânlar aç
manız bahtiyarlık duymak için yeni ve kâfi bir 
vesile olacaktır. 

Kanunun ehemmiyetine, insani ve tarihî alâ
kamıza böyle kısaca işaret ettikten sonra, kıy
metli vakitlerinizi fazla almamak için mâruzâtı
mı üç noktada toplamak istiyorum. 

A) Özel okulların bugünkü durumu. 
B) Kanuna hâkim olması gerekli ruh. 
C) Kanunun durumu. 
A) özel okullarımızın bugünkü durumuna 

önce nazari yani düzeni bakımından bakalım : 
Bu konuda bir tek misal, diğerlerini zait kı

lacaktır kanaatindeyim. Şöyle ki : 
Bugün Özel okullarımız hâlâ, «Zükûr ve inas 

tnuhteliteli leylî mekâtibi hususiye açılamaz» 
sözleri ile başlıyan 1331 tarihli, «Mekâtibi hu
susiye» talimatnamesi» ile düzenlenmeye çalışıl-
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maktadır. Yıllarca önce hazırlanmış bu talimat
nameden sonra, bir devir değişmiştir. Hususiyle 
konu, öğretim ve eğitim gibi özellik arz eden bir 
konudur. Bu düzen içinde, günümüzün ihtiyaçla
rına cevap verilemiyeceği açıktır. Akıl için baş
ka bir hükme varmak mümkün değildir. Vakıa 
olarak duruma bakacak olursak, burada iki husus 
ortaya çıkmaktadır. Kemiyet ve keyfiyet. 

özel okullarımızın azlığı yukarda arz ettiği
miz mantıki neticeyi delillendirmekte, teyidet-
mektedir. 

Bu durumu açıkça görmek için diğer memle
ketlerdeki, özel okulların resmî okullara riisbeti 
ile bizdeki nisbeti ortaya koymak, istatistiklere 
bakmak gerektir. Fakat daha önce, istatistikten 
önce memleket şartlarına bakmak, rakamların di
lini ve tavsiyesini gerektiği gibi anlıyabilmek 
için zaruridir. 

îster tarihimize bakarak, ister azmimizden 
bahsederek tahfif etmek istiyelim, deva bulabil
mek için gerçeği zor da olsa söylemek mecburi
yetindeyiz. Bugün maalesef öğretim ve eğitim 

- bakımından geriyiz ve bir öğretim seferberliği 
yapmak zorundayız. 

Yaşadığımız ikinci realite de özel öğretim ba
kımından bu birincisi kadar* ehemmiyet taşımak
tadır. 

Okul konusunda bütün fedakârlığa gönülden 
talip olmamıza rağmen bütçemiz, maddi imkân
larımız bina meselesini dahi halletmeye kâfi gel
memekte, ikili tedrisatın seksen - doksan kişilik 
sınıfların mevcudiyetleri üzücü zoraki durumlar 
olarak devam edip gitmektedir. 

Bu iki sebep olarak kalsalar dahi, ki daha baş
ka mühim sebepler vardır, özel teşebbüsü sefer
berliğe davet etmek, yardıma ve hizmete çağır
makta fayda vardır. 

Burada Hükümet bütçesi ile halkın bütçesi 
arasındaki muvazene göz önüne alınınca bu büt
çe sıkıntısının bir taraftan Hükümeti özel okulu 
teşvike sevk ederken, öbür taraftan öğrenci sa
yısının özel okulları tahdidedebileceği düşünüle-
bilirse de; bu nishette az özel okul için böyle bir 
hal mevzuulbahsolamıyacağı gibi, Hükümetin teş
vikte tereddüdüne sebebolucu bir fikir de geti
remez. 

Bu özel zorlayıcı durumumuzla bir bize, bir 
de bu durumları en iyi şekilde halletmiş Ameri-
kaya bakalım : 
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1961 yılında yapılan sayıma göre Amerika'da 

116 837 resmî ilk, orta, liseye karşılık 17 635 
özel, ilk - orta - lise vardır. 

Bizde ise 26 979 resmî ilk - orta - liseye kar
şı ilk - orta - lise olarak Türk özel mektepleri
nin sayısı 196 dır. 

Nisbe't olarak küsurları saymadığımız takdir
de Amerika'da 6 resmî okula karşı 1, özel okul. 
Bizde 137 ye karşı 1 özel okul vardır. 

Bugünkü özel okullarımızın keyfiyet bakımın
dan da daha üstün olmalarını arzu etmekle be
raber, mevcut durumun memnuniyet verici oldu
ğunu bilenler için söylemek zaruridir; bugün tek 
müdür, tek öğretmenli bir özel ortaokul bulmak 
mümkün değildir, özel teşebbüsün arama, şahsi 
kabiliyetleri değerlendirebilme imkânlarının ne 
derecede verimli oldukları özel okullarda açıkça 
görülmektedir. 

Misal olarak bir kaza imkânları içinde çalışan 
Osmaniye özel Lisesinin Bakanlık gözüyle duru
muna bakalım. 

Adana Valiliğine 
Fikir, ciddî ve başarılı çalışmalarından dolayı 

okulun idareci ve öğretmenlerine değerli çalışma
larından dolayı teşekkürlerimi bildirir, bundan 
sonraki yıllarda da verimli ve başarılı hizmetleri
nin devamı dileğinin okul yönetici ve öğretmen
lerine duyurulmasını rica ederim. 

Kanun tasarısının gerekçesinde bu durum şu 
sözlerle ifade edilmektedir: «özel öğretim kurum
ları bugünkü imkânlar ve şartlar altında dahi, 
resmî öğretim kurumlarımızın yanında, yurt hiz
metinde çok büyük sorumluluklar ve hizmetler 
yüklenmiş bulunuyorlar.» 

Yine tasarının Hükümet gerekçesinde aynen, 
«Memleketin ekonomik alanda olduğu gibi eğitim 
ve kültür bakımından kalkınma hareketlerine de 
özel sektörün geniş ölçüde katılmasını sağlamak 
zaruretinde olduğumuz kalkınma plânında açık 
ifadesini bulmuştur.» denmektedir. 

Şu kısa durum tahlilinde açıkça görülen hu
susları ikinci kısma geçmeden maddeler halinde 
sıralıyalım : 

1. özel okullarımız gerektiği gibi düzenlen
memiş ve teşvik edilmemiştir. 

2. özel okullarımızın resmî okullarımıza nis
beti çok düşüktür. 

3. Halbuki şartlarımız, özel okulu çok mil
letlerden daha fazla özel okullarımızı teşvik et
memizi gerektirmektedir. 
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ikili tedrisattan, 80 - 90 öğrencili sınıflardan 
kurtulaımyıorıız. 

«'3. Millî Eğitim Bakanlığı tek ders kitabın
dan çeşitli ders kitabına geçin iştir. Bugün faz
ladan külfetlere katlanarak deneme liseleri açıl
mıştır. Bu durumlar vekâletçe kalbul edilen bir 
ihtiyacı, mevcut durumun üstüne çıkma, yenilik
ler bulma ihtiyacını göstermektedir. Bu terakki 
kollektif bir otoritenin değil, ferdî dehaların 
eseri olacaktır. Ve bu imkânlar en iyi şekilde özel 
okullarda bulunacaktır. Sayın Nurettin Topçu'-
nun, «Türkiye'nin maarif dâvası», adlı eserinde, 
okullarımızdaki bugünkü metodu bahtsızlıkla tav
sif edişi, bence üzerinde düşünülmeye değer bir 
ehemmiyet taşımaktadır. Bu gerçek].'erimiz özel. 
öğretimin teşvikini gerektirir, ayrıca özel öğreti
min teşvikini gerektirir, ayrıca özel öğretimin 
getireceklerine 'bakmakta aynı şekilde bizi teşvi
kin zarureti fikrine götürmektedir. ^öy]e ki: 

1. Özel teşebbüs, gerek enerji, gerek yaratı
cılık, gerekse elastikiyet, kalıplaşmam ak bakı
mından olsun, her konuda üstünlüğe saıhiptir. Bu 
vasıfların öğretim konusunda yapacağı, resmî 
okullar tarafından doldurulmıyacak hizmetleri 
vardır. 

2. Hür düşünce bilimin temelidir. Hür dü
şünce, seviyeyi şart koştuktan sonra inhisarcılığı 
reddeder. 

3. Özel okullar maddi bakımdan resmî okul
ların yükünü hafifletmek suretiyle resmî okul
lara da hizmet edecektir. Huzurunuzdaki kanun 
tasarısı ile birleştirilen Sayın Ferit Alpisken-
der'in teklifinin gerekçesinde özel okulların yap
tığı hizmetle, yardım hesaplanmaktadır. Malû
munuz olduğu üzere bugünkü özel okullarımızda 
okuyan çocuklarımızı Devlet okutsaydı senede 
32 936 500 lira daha ödiyecekti. Bunun dışında 
özel okullar bir de Gelir Vergisi v. s. ödemekte
dir. İkinci bölümdeki mâruzâtımızı da bir cüm
le ile ifade etmek istersek; 
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4. özel okullarımız bugünkü imkânsızlıklar 

içinde dahi iyi hizmet ettiği ve teşvik edilmesi 
gerektiği sadece bu tasarının gerekçesinde de
ğil, plânda da yer alacak bir açıklık kazanmış
tır. 

B) Kanuna hâkim olması gerekli ruh. 
Bu istikamet en doğru olarak durumun mu

hakemesinden çıkarılabilir. Bu sebepten şu kısa 
mâruzâtımız dahi kanunun nasıl olması gerek
tiği hususunu aydınlattı ise de; bu kanunun ana 
vasfı ne olmalıdır, sorusunu sorup cevap aramak 
faydalı olacaktır, kanaatindeyim : 

1. Bu kanun mevcutları düzenlerken yeni-v 

leri için normal bir yol mu açmalı yani teşvik 
bakımından nötr mü olmalıdır? 

2. özel okul teşebbüslerini önleyici, tahdide-
dici mi olmalıdır? 

3. Teşvik edici mi olmalıdır? 
Bunun için önce, memleket gerçeklerine, özel 

Öğretimin durumuna ve getireceklerine bakmak 
lâzım. 

özel okul açılmadan önce idarecisinden, öğ
retmeninden, dersano ve laboratuarlarına kadar 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tetkik edil
mekte, müsait görülmiyenlere izin verilmemek
tedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, ifadenizi 
bağlayınız Sayın Aksay. 

REFET AKSOY (Ordu) — Sıramı Hasan 
3eye bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki öyleyse. Sayın Aksoy za
ten şimdi sıra sizdeydi. Buyurun devam ediniz 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSOY 
(Devamla) — Açıldıktan sonra da Vekâletin de
vamlı teftiş ve denetimi altındadır. Ve Vekâlet 
Kapatmak hakkını elinde bulundurmaktadır. Bu 
hale göre her hangi bir endişe ile özel okulları 
engellemeye mahal yoktur. 

Memleket şartlarımız : 
1. Okuyamryammız çoktur, özel teşebbüsler

le elele, bu dâvayı halletmek zarureti vardır. 
2. * B i r zirai kalkınmaya, teknik kalkınmaya, 

kısaca her sahada büyük teşvik ve gayretlere za
ruret olan Türkiye'mizde, ehemmiyet derecesi ne 
olursa olsun, Devlet bütçemizin konuyu gerekti
ği gibi halle kâfi gelmediği bir realitedir. Bu re
aliteyi bütün çıplaklığı ile ortaya koymaya iki 
cümle dahi yeter. Bina meselesi dahi halledilip 

Seviyeyi düşürmemek için tedbirler alındık
tan sonra gerek şartlarımız, gerekse özel okulla
rımızın yapacağı hizmet ve getireceği imkânlar 
bakımından teşvikte kaçınılmaz zaruret vardır. 

C) Kanunun durumu : 
Kanunu, tanzim, murakabe ve teşvik olmak 

üzere üç esasta mütalâa etmek mümkündür. Mec
lis müzakereleri kanunun daha mükemmel çık
masını temine matuf müzakereler olduğu için, 
müspet hükümlere methiye yazarak vaktinizi al-
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mıyacak bilhassa noksan gördüğüm iki hususta 
mâruzâtta bulunacağım. 

Teşvik konusu; özel okulları teşvik zaruretin
de olduğumuzu arz ettikten sonra bu hususu ka
bul eden Hükümet gerekçesinden de cümleler 
okumuştum. Fakat bütün bunlara kabullere rağ
men teşvik edici imkânlar vermeye gelince, eli
miz titremiş bir türlü cömert davranamamışız-
dır. «özel öğretim kurumlarına Devletçe malî 
yardımda bulunulur.» diyen 42 nci maddenin ge
rekçesinde şöyle denmektedir: «Bu madde kanu
nun getirilme sebeplerinden olan teşvik ve des
tekleme prensibinin gereği olarak konmuştur.» 

Bu ifadede kanunun getirilme sebeplerinden 
biri olarak kıymet verilen teşvik hususu takdire 
ve bütçeye bağlı, hattâ tatbikatla varlığı ile yok
luğu arasındaki fark hissedilmiyecek fantazi mad
delerle olmaz. Asıl teşvik muafiyetler yoliylo ya
pılan teşviktir. Nitekim meselâ isveç'te özel okul
ları teşvik için daha ziyade muafiyetlerden isti
fade edilmektedir. Biz nedense çoğlı zaman böy
le takdire "bağlı teşvik imkânları, kullanmayı se
viyoruz. Meselâ israil, turizme hizmeti olan otel
ciliği teşvik için otelleri her türlü vergiden muaf 
tutuyor. Biz 380 küsur liralık bir otelin levha 
vergisini bir taraftan 4 000 liraya çıkarıyor bir 
taraftan da otelciliği teşvik olsun diye bâzı güm
rük kaçakçılığı şüphesi getirecek teklifler içinde 
bulunuyoruz. 

Bu teşvik maddesine Komisyon Bina Vergi
sinden muafiyeti eklemiştir. Daha eklenecek bir
çok teşvik hususları bulunabilir. Fakat biz bun
ları bütün çeşitleri ile bir tarafa bırakalım yal
nız, Komisyonun gerekçesinde kabulü düşünülüp 
de kabul edilmeyiş selbeibi izah edilmek lüzumu 
hissedilen hususlar teşvik sebepleri olarak kulla
nılmalıdır. 

43 ncü maddenin gerekçesinde Komisyon şöy
le demektedir; Hariçten gelecek ders araç ve ge
reçlerinin ithalinde Grümrük muafiyeti, bina ve 
sair vergi ve resimlerinden muafiyetler konuyu 
(bütün inceliği ile görüşen ve Hükümet temsilci
lerinden izahat alan Komisyonumuz, bundan 
böyle ders araç ve gereçlerinin yurdumuzda ya
pılabileceğini, ithalâta lüzum hâsıl olmıyacağını, 
ve saire, diğer bâzı muafiyetlerin neden temin 
edilmediği gerekçesini saymak lüzumunu hisset
miştir. Maddesinde maruzatımızı arz etmek üze
re bu muhafiyetleri, ders araç ve gereçlerinin it
halinde gümrük muafiyeti, Gelir Vergisinden mu-
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afiyet, Kurumlar Vergisinden muafiyet olmak 
üzere sual açabiliriz. 

Bir hususa da zabıtlara geçmesinin faydalı 
olacağı mülâhazası ile kısaca temas etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, özel okullar konusu, 
yeni ve mükemmel bir kanunla düzenlenmekte
dir. 

Yeni bir kanun düzenlenirken hususiyle Ana
yasanın emri ile yepyeni bir ruhla düzenlenirken 
bir hususun teamüle bırakılması düşünülemez. 

ikincisi, özel okulların bizde teamüller tesis 
edecek kadar düzen içinde geçmiş bir mazisi de 
yoktur. Yüksek malûmlarınız olduğu gibi, biz de 
özel okul, yabancı okullar halinde başlamıştır. 
ilk Türk özel okulu 1873 te açılan Darüşşefaka 
lisesidir. Son zamana kadar özel okullar çok ağır 
bir tempo ile gelişmişlerdir. 

BAŞKAN — ifadenizi bağlayınız Sayın Ak-
say, vaktiniz dolmuştur. 

HASAN AKS AY (Devamla) — Çok kısa 
konuşmam kalmıştı, fakat kanunun milletimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygıları
mı sunar, Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Dursunoğlu. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlarım, zaman kısa, mesele önemli, ce
maat yorgun. Bunun için mâruzâtım kısa ola
cak ve sizleri sıkmıyacaktır. 

Arkadaşlar, mesele hakikaten çok mühimdir. 
Bir toplumun millet olarak ilerlemesi her şeyden 
önce millî kültürünün gelişmesine bağlıdır. Bu 
açık bir hakikattir. Maalesef Devlet takati bu ge
lişmeyi kemaliyle yetiştirmeye kâfi olmadığı için 
özel sektörün bu işte bir yardımcı olarak çalışma
sı memleketimiz için lüzumlu bir görüştür. Ben
den evvel konuşan, arkadaşlar bu mesele üzerin
de, hemen diyebilirim ki, benim de söylemek 
istediklerinin hepsini söylediler. Bilhassa Sayın 
Sarıibrahimoğlu'nun buradaki konuşmalarına ta
mamen, Hasan Aksay arkadaşımızmkilerine de 
kısmen ve memnuniyetle iştirak ediyorum. Onun 
için bu bahis üzerinde uzun uzadıya durmıyaca-
ğım. Bunların içinde mühimli gördüğüm mese
lelerden birisi şudur; kastım Türk özel okulla
rıdır. Bunların içinde hususiyle menfaat gütmi-
yen hayır derneklerinin açacakları ve açtıkları 
müesseseler ne kadar takviye edilse yerindedir. 
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Bu fikre tamamen iştirak ediyorum. Bu bakım
dan kanunun getirdiği hükümleri tam olarak gör
memekte isem de, bugün için yeterli bulmakta
yım. Ancak, bu müesseseler için Kültür Bakan
lığından bir dileğim olacak. O da; özel sektörün 
açacağı müesseselerin birer fahiş kazanç yeri, 
ucuz şahadetname dağıtan müesseseler olmama
sına bilhassa dikkat etmelerini rica edeceğim. 
Bunun da bence imkânı vardır. Bu imkân şu su
retle temin edilebilir, özel okulların derecesi 
ne olursa olsun, ister lise ister yüksek okul ol
sun, son imtihanlarının eskiden olgunluk imti
hanlarında olduğu gibi, Devlet müessesesinde 
ve Devlet müesseselerindeki öğrencilerle birlikte 
yapılması bunun en esaslı garantisi olacaktır. 
Bu garanti teinin edilirse bu müesseselerin de 
günden güne daha iyi inkişâflarına şahit ola
cağız. 

/ Arkadaşlar, maddesinde de ayrıca üzerine gel-
" S / mek niyetindeyim, arkadaşlardan bâzıları konu-

/ ^ — surken bu memeleketin Garplılaşmaya olan 
ihtiyacından bahsettiler. Elbette ki .150 sene-
dien (beri Türk Milletinin cemdi bu yoldadır, 
ama (bu meyanda arkadaşlarımKzdaın 'bir hata 
sâdır oMu, o da yabancı okulların Garp kültü
rüne açılan pencere olduğu iddiası. Bu pen
cereyi yabancı 'okullar bu memlekete açmadı, 
'bu pencereyi v afetiyle Türk Milleti kendii eli 
ile açtı. Yabancı okulların tarühçesini çıoik iyi 
biliyorum, 1920 senesine kadar bu memlekette 
mekteplerle detvam eden talebemin % 915 i hıris-
tiyan ekalliyetlerin ve diğer ekalliyetlerin ço
tukları idi. Biz pencereyi /bütün müe'ssesatiyle 
kendimiz açmıştık. Galatasarayım testisi budur. 
Ondan sonra ıDarülfünunun teşkili ve 'orada 
Batı .metotlariyle ilim yapılmaya çalışılması 
îbuı dâvanın başıdır. Bunlar pencere idi. Hal
buki bugün pencereye ihtiyaç yoktur, çünkü 
kapı ardına kadar açılmıştır. Türk inkılâbı
nın esaslarından birisi de garplılaşmaktır. Garp 
milletleri içinde ve Garp kültürü içindle verimli 
ve yaratıcı olmaktır. Binaenaleyh, böyle bir 
pencereye de bu bakımdaın ihtiyaç yoktur. il
tifatımı ömrümün bir ımaızhariyeti saydığım 
Ziya Gökalp'ım garplılaşma nazariyesi hakkın
da, .Sayın arkadaşım Reşit Ülker, bu yolu 
Ziya Beyin aıçtığını söylediler. Bu yol Ziya 
(Beyden evvel açılmıştır. Bu yolu Ziya Gökalp 
192İ2 de değil, 1910 da açtı, ele aldı ve yalnız 
garplılaşma değil, hattâ kitabının, bu yolda 
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verdiğft yassıların başlığı «Türkleşmek, muasır
laşmak - yani garplılaşma - ve Islâmlaşmıa» dır. 
Binaenaleyh, işi yalnuz bir taraftan el/e almak 
değil, garplılaşmamın yanında bir de millîleşmek 
dâvası vardır. Bu millîleşmek dâvavsı da ancak 
müesseselerimizle mümkündür. 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlar yabancı okul
ların bizim memleketimizdeki hizmetleri hak
kında kasideler okudular. Ben arkadaşları ma
zur görüyorum. Bu müesseselerin tarihi ken
dilerince meçhuldür. Üzerinde, tabiî, ıncsltek-
leri itibariyle durmuş değillerdir. Bugün biz 
bunlara ancak talharmmül etmekteyiz, başka bir 
şey söyliyemem. 

Şurasını arz edeyim ki; bugün dünyadaki 
'kültür müesseselerine bakacak olursak Orta -
Şark'tan başka hiçbir yerde (başka bir memle
ketin, başka bir (milletin mektebi yoktur. Bu 
ancak yarı sömürge halinde bulunan Orta -
Şark'ta, kadimden beri devamı edegelen bir 
kaıpitülâsyon kalımtısıdır. Binaenaleyh dâva 
buradadır ve fon adamlar şunu gayet yakından 
bilirler, kendileri bilir ki, biz bu dâvada Lo
zan'dan sonra ancak bir taihammül noktası için
deyiz. Hangi maksatlarla ve niçin bu mektep
lerin açıklığı da sarfflıfir. Bu müessesenin, adı
nı zikretmeye lüzum yofe, bir yabancı müessese 
müdürünün söylediği bir söz vardır, demiş ki : 
«Biz Osmanlı Devleti içinde açtığımıız müesse
se ile 'bir Bulgar Milleti yarattık. Şimdi de 
müstakil, 'bir Ermenistan yaratacağız. » Arka
daşlar, bunu hakikaten eski zamanın birçok 
•arkadaşları gayet yakından görmüşlerdir. Bür 
küçük menkıbeyi sizlere anlatayım. Robert 
Kolej açılması için istenen müsaade 16 - 20 
«sene sürmüş, 15 sene buna müsaade verilme
miştir. Ancak, günün birinde Ahmet Vefik Paşa, 
Bebek ısırtlarındaki arazisini satarken bu ara
ziyi bu müessese almış, yer (bulması dolayısiyle 
ye o zamanki politika ile de Abdüllmamit'e ri
calarını sıklaştırmışlardır. Ahmet Vefik Paşa 
öldüğü vakit nereye defnedelim diye zamanın 
Padişalhına sormuşlar, demiş ki; «Bebek Kurt
larına defnedin, orada yattığı müddetçe yaptı
ğı hatanın azabını çeksin.» 

Şimdi arkadaşlar, bugün bu müessese mev
cuttur, elind'en 'geldiği kadar da kendince /hiz
met etmektedir. Bu itibarla ben bu İhatanın 
üzerinde dnrmıyaeağıra. 
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Arkadaşların söylediklerine ,göre 2 nci bir 

mesele daha vardır. IBu müesseselerin verdmle-
rj de zannedildiği kadar ileri değildir. Türk 
fikir 'hayatlara bakın. Türk fikir 'hayatında ve
rimli çalışanların % 99 ıı 'bizim kendi müessese
lerimizden yetişmiş kimselerdir. 

BAŞKAN — Muhterem h'ocam, eğer 'bağla
mak mümkünse efendim... 

A1MMT NltHAT AKAY (Çanakkale) — 
Eğer söz sırası ıbende ise hoeama devrediyo
rum. 

BAŞKAN - - Peki, >buyurun efendim. 
CEVAT DÜRSUNOĞLU (Devamla) — Sağ 

lalım... 
Arkadaşlar, bu müesseselerin tarihi çsoik acı

rdır. Zaman kısa olduğu için 'bııırların üzerinde 
birer 'birer duracak değilim. Bu, nokta çıok acı
dır, zaman kısa olduğu için bunun üzerinde du
racak değilim. İBu müesseseler hakkında uzun 
mücadeleler 'olmuştur. Bilhassa Lozan'da kar-
şıımızida'ki'ler bile dâva üzerinde bir anlayış 'gös
termişler ve Türk kültürünün müstakil bir 
durumda, kendi içinde inkişafını temin için 
bu halklardan vazgeçmişler ve Lozan'a bağlı 
- mektuplarda arkadaşlarıımıın demin 'buradan 
zikrettikleri gibi - şu, hüküm konmuştur. Deni
liyor ki, «feu hüküm, 1914 senesinin #0 Teş
rinisanisinde mevcudolan müesseselerden Loizan 
Muahedesinin akdedildiği tarihte ayakta kalan
lar alâhal'ihi mulhafaza edilir, büyültülemez, ye
nileri inşa edilemez, 'kapatılanların tekrar açıl
masına cevaz verilmez.» Arkadaşların burada 
'bir teklifleri var; .o zaman da konuşacağım. 
Bıı Lozan 'bizim millî dâvamazıın unutulmaz 
bir vesikası ve hakikaten burada mânevi ıs'ömür-
geleşmenin önüne bu mektuplarla geçilmiştir. 
Bu mektuplar o zaman Lozan Konferansına iş
tirak etmemiş, fakat müşalhidolarak bulunan 
Amerika, da aynen ıtasriih •e'tmiiştir, «Diğer dev
letlerin kabul ettikleri esasları ben de kalbul 
ediyorum.» demiştir. 

Şimdi b.enim buradaki ricam, Hükümetin 
bu husustaki teklifi doğrudan doğruya bu ahde 
sadakati tazammun etmektedir. Bunun içinde 
kalarak bu müesseseleri ancak bu halde muha
faza etmekten başka tedbirimiz yoktur. 

Arkadaşlar; şurasını da arz edeyim ki, bi
zimle birlikte hakiki terbiyeciler, bu yabancı 
müesseselerin birer, nasıl söyliyeyim, birer 
tufeyli olduğu üzerinde de çekinmeden konuş-
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muşlardır. Nitekim en çok beğendiğimiz bu mü
essese hakkında vaktiyle buraya gelen Monroe 
isminde bir zat - ki Amerika'da Amerikan Pe
dagoji Ansiklopedisini neşretmiştir - altı ay son
ra buraya geldikten sonra dönüp gidiyor. Maa
rife vedaya gelmiş, konuşurken, «Hoca niye gidi
yorsunuz, bu- kadar ehliyetli bir zatın bu mües
sesenin başına gelmesini biz memnuniyetle ka
bul ettik, siz neden bu işten çekiliyorsunuz?» 
dediğim zaman bize verdiğe cevap aynen şöyle 
oldu : «Türk maarif teşkilâtı - ki bu 1938 de 
idi - ve kültür kurumları bu vesayet mertebe
sinden ileri gitmişlerdir ve ben böyle tufeyli 
bir müessesenin başında müdür, olmayı dahi is
temiyorum ve bunun için gidiyorum» 

Şimdi arkadaşlar, bu dâva üzerinde çok ko
nuşulacak şeyler vardır, ama burası akademik 
bir mevzuun tahlil edileceği yer değildir. Yalnız 
şu kadarını arz edeyim ki, bir memlekette, bir 
milletin kültürünün kökü diline dayanır. Ve eği
tim de ancak o memleketin mensubolduğu mille
tin dili ile verilirse faydalı olur. 

Size kısaca bir büyük âlimin, dünyada terbi
ye sahasında şöhreti olan Wilhelm Rein'in kısa 
bir sözünü okuyacağım. «Bir milletin ana dili
nin eğitim ve kültür değerine hiçbir yabancı dil 
eğitimi yaklaşamaz. Bunun sebebi psikolojiktir. 
insan ana dilini kelimelerin tek tek kavramiyle 
öğrenmez, onları yaşar. Her gördüğünü, her duy
duğunu kısacası dış âlemin verdiği her şeyi ana 
diliyle adlandırır. Eşya ile adları birlikte yaşar, 
birbirlerinden ayrılamazlar. Ana dildeki açıklık, 
vuzuh işte buradan gelir. Düşüncede aydınlık 
dilin canlılığına yani ana dile bağlıdır. Yabancı 
dille ifade mücerrettir. Çünkü, yabancı dil duy
guya dayanmaz. Bunun için de cansızdır, soğuk
tur. Duyguya dayanan tâli değerler yabancı dil
de ölürler. Yabancı dil, yabancıya daima yaban
cı kalır. Yabancı dilden konuşanlar alınır; muh
teva ruh değil. Ana dediğimiz vakit bu kelimede 
kaç türlü duygu ve değer toplanır. Yabancı dil 
hiçbir vakit bunu veremez, duygu derinliği ola
maz.» 

Arkadaşlar; bunu okumaktan maksadım, biz
de nedense bir kompleks var. Bu kompleks de 
doğrudan doğruya kendi dışımızdaki bir kültür 
âlemine karşı olan hayranlıktır. Buna bir şey de
miyorum. Ama, onu da kabul ediyorum. Bugün
kü zaruret karşısında bugünkü mevcut hali de 
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kabul ediyorum. I^akat benim, burada, bilhassa 
ricam; dediğim gibi, bu kanunu esas itibariyle 
selâmla karşılarken, bu yabancı müesseseler hak
kında. Lozan'da verilmiş olan kararın hiçbir su
retle bozu İma masına' itina edilmesini ve millî dâ
vamız üzerinde sadakatle durulmasını bilhassa 
rica, ediyorum. Kırk yıldır bu yolda, çalıştım, 40 
yıl İni dâvaya, emek vermiş bir adam sıfatiyle 
faydasını da mahzurunu da. yakından bilmekte
yim. Benim mâruzalım. bizi mânevi sömürgelik
ten kurtarmış olan bu ahde, kelimesi kelimesine 
sadık olalım. Ve mümkünse Hükümetin teklifi, 
ki buna tamamiyle sadıktır, 28 ncü maddesini 
aynen kabul edelim. Zamanı geldiği vakit do 
mâruzâtta, bulunacağım. TTürmetloıimle. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Bayın Remzi Şenel. 
REMZİ ŞENEL (Denizli) — Sayın arkadaş

larım, benden önce konuşan arkadaşlarım ilgili 
kanunun yabancılar tarafından acılan okullar 
hakkındaki fikirlerini beyan ettiler. Bu fikir
leri iki grupta toplamak mümkündür. Birinci 
grup, bu müesseselerin 'kontrollü inkişafında 
biraz daha anlayışlı olalım. İkinci grup, biraz 
önce muhterem Hocanım ifade Ibuyurduğu şe
kilde Lozan Muahedesile teshil; edilen esaslar
dan fedakârlık yapmayalım. 

İlgili kanun maddeleri, bu hususla ilgili mad
deleri dikkatle incelenecek olursa, kanunun bu 
iki fikrin orta yolunu bulduğu görülür. Rende
niz kanun üzerinde uzun konuşmıyaeağım. Yal
nız kanunun tümünde noksan gördüğüm 1 - 2 
h u susa d okun acağım. 

Muhterem arkadaşlar; özel öğretim kurum
ları hev şeyden ünce birer ticari müessesedir. 
Kim ne derse desin, bu kurumların memlekete 
hizmetleri Türk Maarifine hizmetleri yanında 
esas itibariyle birer kâr müessesesi olduğunu da 
unutmamak lâzımgelir. Bu bakımdan yurdu
muzdaki özel okulların artmasını eaııü gönül
den arzu ederken, bunların kotrolsuz bir şekil
de artmasının memlekete düşürdüğümüz fayda
lar yerine zarar getireceğini de hesaba katmalı
yız. Eğer özel okulların artışı gelişi güzel 
olacak olursa, ve kontrolleri de sıkı olmıyaeak 
olursa o zaman ümidettiğimiz faydalar 'büyük 
zararlara sebebolacak, 'bu okullar birer diploma 
müessesi haline gelecektir. Bendeniz bir ma arif-
çi olarak bundan endişe ederini. Bu bakımdan 

özel okullan-n çok sıkı kontrol altında, olmasını 
arzu ederim. 

Ancalv bir husus var, bu da şudur; bugün 
Maarif Vekâletinin elinde esasen resmî okulları 
denetliyecek kifayetli bir teftiş kadrosu yoktur. 
Bu teftiş kadrosiyle çoğalmasını şiddetle arzu 
ettiğimiz özel okulları gereği şekilde kontrol 
edebileceğine ve denetliyebileceğine İlendeniz 
kaani değilim. O halde Maarif Vekâletinin bu 
kontrolü yanında bu müesseselerin yani özel 
okulların dernekler halinde veya onla »'dan. se
çilmiş bir idareciler grupıı halinde kendi kendi
lerini kontrol, yani oto -kontrol sistemini İni mü
esseselere yerleştirmenin 'büyük faydalar geti
receğine kaaniiın. Böyle bir sistemin Amerikan 
özel okullarında, çok faydalı olduğunu okuyo
ruz, işitiyoruz, müşahade ediyoruz. Zira dışar
dan kontrol ne derece verimli olduğunu arka
daşlarım. takdir .ederler. En verimli ikontrol sis
teminin İçendi kendisini kontrol, oto - kontrol 
müessesesi olduğu da tabiîdir. Aynı derecede 
ve aynı seviyedeki özel okulların biribirlerini 
öğretini, ücret vesaire bakımlarından kontrol al
tında. tutması, bunların gelişigüzel hareket ot-
ımelerine mâni olacaktır. Birinci arz etmek iste
diğim husus Ibudur. 

İkinci husus da arkadaşlar, özel. okulların 
öğretmen meselesidir. Bugün biz özel okulların 
artın alarmı ne kadar istersek istiyelim, artma
ları çoğal maları, özel okulların bugünkü şart-
lariyle mümkün olmayacaktır. Esasen özel okul
ların artmasının başında öğretmen meselesi gel
mektedir. Maarif Vekâleti resmî okullarında
ki öğretmen durumunu henüz halletmiş değil
dir. O halde özel okullara gidecek, özel okullar
da çalışacak, özel okullarda vazife görecek öğ
retmenlerin yetiştirilmesi hususunda kanunda 
bâzı esasların bulunması yine faydalı olurdu. 
Bugün özel okullarımız öğretmenlerini aşağı yu
karı iki kaynaktan temin etmektedirler, biri
si, Maarif Vekâletinin resmî okullarında vazife 
gören resmî öğretmenlerin o okullarda ücretle 
ders okutması şekliyle, temin edilmektedir, ikin
cisi de, bizzat kendi okullarına, anlaşmalı ola
rak temin ettikleri öğretmenlerdir, özel okul
lar, arzu ettiğimiz şekilde eğer Türkiye'de, mem
leketimizde çoğalacak olursa, Maarif Vekâle
tinde çalışan öğretmenleri, yani Devletin ken
di okullarında çalıştırmak üzere yetiştirdiği öğ
retmenleri kendi sahalarına çekeceklerdir. On-
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lanı daha fazla ücret, daha fazla imkanlar sağ
lamak suretiyle.. Buna mâni olmak için özel 
okullar kanununda su şekilde bir hususun yer 
alması, kanaatimce çok faydalı olurdu. özel 
okullar kanununda, bizzat özel okulların kendi
lerine öğretmen yetiştirmelerini temin için özel 
okulların kendi bütçelerine öğretmen yetiştir
me kastiyle maksadiyle bir fon konulması ve bu 
yolda onları teşvik etmek. Böyle bir maddenin ka
nuna konulması faydalı olurdu. Bu arz ettiğim 
maddeler kanuna alınmamıştır ve kanunda yiok-
tui'. Kanunun ilgili maddelerinin bâzıları özel 
okullar hakkında bir yönetmelik hazırlanmasını 
emretmektedir. İglili arkadaşlardan ve Sayın Ve
kilden rica ediyorum. Bu yönetmelik hazırla
nırken oto - kontrol sistemi ile özel okulların ken
dilerine (bizzat kendi kendilerine öğretmen ye-
tiştirebilmeleri için, bu hususta bütçelerine bir 
miktar ödenek koymaları hususu bu yönetmelik
te tesbit ve tamim edilirse çok faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Kanunun diğer maddeleri müm
kün olduğu kadar bugünkü ihtiyaçlara A-e mem
leketteki özel okulların, özel okulculuğun in
kişafına yardım edecek mahiyettedir. Kanunun 
Türk Maarifine, memleketimize hayırlı olma
sını temenni eder ve hepinizi saygı ile sclâm-

, kırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha söz istiyen on arkadaşı
mız vardır. Yeterlik önergesi gelmiştir. Yeter
lik önergesinden evvel komisyon isterse Hükü
meti konuşturacağım. Yeterlik önergesi okun
madan evvel Komisyonun söz talebini yerine ge
tireyim. Buyurun Sayın Ülkü. 

GEÇIOÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ FETHI 
ÜLKÜ (Tunceli) —• Muhterem arkadaşlarım, 
özel okulları düzene sokmak amaciyle hazırlan
mış olan kanun hakkında kıymetli fikirlerini 
serdetmiş bulunan muhterem arkadaşlarıma te
şekkürle söze başlamak istiyorum. 

özel okulların memleketin kültür hayatın
da haiz olduğu "ehemmiyeti pek beliğ ifadeler
le belirttiler. Aynı kanaate iştirak etmekteyiz. 
Yüksek malûmlarıdır; Türkiye'de bugün gerek 
okuma yazma, gerek okuma yazma üzerine ilk, 
orta, lise ve yüksek seviyede kültür, sadece res
mî okullar tarafından verilmektedir. Bugüne 
kadar çok mahdut miktarda özel okullar bu 
hizmeti de üzerlerine almış bulunmakta idi
ler. Fakat bunların bugüne kadar, bir arkada
şımın belirttiği gibi, 1331. de çıkan Mekntübi Hu-
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susiye talimatnamesine göre, devam etmeleri, 
teftişte, tetkikte, tâyinde, hulâsa işleyişinde ka
nuni bir esasa istinadetmemesi özel okulların, 
özel öğretimin verimsiz olmasını intaçetnıekte 
idi. Bunu gören Hükümet, özel okulları Ana
yasanın 21 nci maddesinden ilham alarak bir 
düzene sokmak amacı ile bir tasarı 'hazırlan
mış bulunmaktadır. Nitekim Yüksek Meclisini
zin de bu ihtiyacı gördüğünün bir belirtisidir 
ki, iki kıymetli arkadaşımız da ayrıca özel okul
lar konusunda tekliflerde bulunmuşlardı. Biz 
Geçici Komisyon olarak, işin müstaceliyetini 
düşünen Büyük Meclis Geçici bir Komisyon 
teşkil etmişti, Geçici Komisyon olarak bunla
rı telif ederek konuştuk, birbirine uyan tarafı 
telif etmeye, birleştirmeye gayret ettik ve hu
zurunuza gelen Geçici Komisyon raporu böyle
ce hazırlandı. Hattâ o kadar ki, bir ara bâzı 
noktalarda biraz daha derinlemesine görüşmek 
ihtiyacını komisyonumuz hissetti ve yüksek ha-
tırlarmızdadır ki, ıbir takrir ile lütfettiniz, geri 
verdiniz Geçici Komisyona, Geçici Komisyon o 
eksik gördüğünüz hususları ikmal ile tekrar hu
zurunuza sevk etti, Bu kanun hakkında söy
lenmesi lâzım olan hususları enine, boyuna ar
kadaş! arımız ifade ettikleri için, bendeniz sa
dece kısaca özlü noktalarına temas edeceğim. 

Bu kanunun ifade etmek istediği, üstünde 
durmak istediği hususları anlatacak esas ge
niş izahatı, arkadaşlarımızı tatmin edecek iza
hatı, maddelerin görüşüldüğü zamana bıra
kacağım. 

Bu tasarının ve tekliflerin-asıl amacı, bi
dayette de arz ettiğim gibi, Anayasadan ilhanı 
alarak mevcut özel okulların işleyişini bir dü
zene sokmak ve bir nevi teşvik mânâsı, Anaya
sanın ifadesinden teşvik mânâsı çıkararak ta 
özel okulların sayısını çoğaltmak, teşvikkâr ol
mak, onlara ibâzı hususlarda kolaylıklar sağ
lamak, Tasarının ana hatlarından birisi bu. 

İkincisi, kurulacak olan özel okulların sağ
lam temellere dayanması. Arkadaşlarımızın ha
tırlarına geldiği gibi, sadece diploma dağıtan 
ve para kazanan müesseseler olmamasını te
min için sağlam kayıtlara bağlanması. Bâzı 
noktalarda tasarının bâzı maddeleri müteşebbis
ler için belki biraz sert görünmekte, fakat bu
güne kadar yarım asın tecavüz ıeden müddet 

I zarfında Bakanlığın elde ettiği tecrübelere da
yanarak düşündüğü nokta, şüphesiz gördüğü 
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aksaklıkları önlemek, balara baraj çekmek için 
idi. işte maddelerdeki bâzı sert gibi görünen, 
haddizatında ancak bu müesseselerin işle
yişini selâmete götürecek müeyyideler getir
miş bulunan hususlar bu maksatladır. Onun için 
korkulacak bir şey olmadığını, henüz maddeler 
izah edilmeden önce de haber vermek isterim. 

Tasarıdaki diğer !bîr husus da memleketimiz
de uzun bir zamandan beri kurulmuş ve itiraf 
etınçk lâzım ki, hayırlı hizmetleri görülmüş olan 
bâzı yabancı dil tedrisatı yapan okullarımızın, 
memleketimizin hükümranlık ve Devletimizin 
hükümranlık haklarına tecavüz teşkil etmiyecek 
şekilde işleyişini ve geçmiş ahitlerimize sadık ol
mak suretiyle bekasını temin eden, yürüyüşü
nü selâmetle sağlıyan bâzı konulardır. Bu hu
susta biraz lehinde, biraz aleyhinde görüşe
cek arkadaşlarımız bulunur. Fakat şu nokta
yı ifade etmek isterim ki, biz iki defa tasarının 
tekliflerin gönderilmiş bulunduğu Karma ko
misyonda en uzun görüştüğümüz madde bu 
maddedir. Ve bu madde dolayısiyle en çok te
mas etliğimiz eşhasla, müesseselerle en çok te
mas ettiğimiz madde bu maddedir. Hükümetin 
re hiç şüphesiz Yüksek Meclisinizin bu madde 
hakkında, dolayısiyle bu müesseseler hakkında 
bağlı bulundukları Lozan Anlaşması veyahut 
ta. Lozan Anlaşması münasebetiyle teati edil-
ıiniş bulunan mektuplarda ifadesini ıbulmuş ol
duğu veçhile hayırhahhane, ifade aynen o metin
dedir, muhafaza edileceği hususunu derpiş et
mektedir. Esasen komisyonunuz ıhımdan öteye 
başka bir madde, başka bir ifade getirmiş de
ğildir. Bu müessese 'mensuplarının her hangi 
biı* endişeye düşmemeleri için Komisyon Söz
cüsü olarak metni bütün hususiyetlcriylc, met
nin müzakeresinde bulunmuş ve tedvinine iş
tirak etmiş bir arkadaşınız olarak arz ediyorum 
ki, lıugüne kadar gayet rahatça ve huzur için
de işlemiş olan bu müesseselerin bu 'huzur için
deki işleyişini durduracak, kısacak her hangi 
bir hüküm getirmiş değildir. Ancak kendileri
ne belki yeni avantajlar sağlamamaktadır. Bu 
ise onların bugüne kadar sahiboldukları hak
ka her hangi bir darbe değil, sadece tabi olduk
ları statünün muhafazasının yeniden hatırlanı-
şından ibarettir. Kaldı ki, bu müesseselere eğer 
Türk kanunlarına göre kuruluşlarını sağla
dıkları takdirde istedikleri huzuru istedikleri 
refahı tanımak gibi geniş bir imkânlar da mev-
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«uttur. Bu takdirde kanun müzakeresi sırasın
da enine, boyuna görüşülecek ve lehinde, aley
hinde söylenecek sözleri kısaca birkaç cümle 
ile cevaplandırmış olduğumu zannediyorum. 
(«erekirso o maddenin müzakeresi sırasında av-
rica söz alır fikirlerimizi açıklarız. Tasarının 
diğer bir hususiyeti de kurulmuş olan ve bun
dan sonra kurulması derpiş edilen diğer özel 
okullarda çalışan öğretim üyelerinin hakları
na ve müesseselerin haklarına yahut huzurla
rına yardım edici maddelerin tedvin edilmiş 
olmasıdır. Daha ziyade öğretmen haklarını ifade 
eden bu maddelerin Sayın Sarıibra'himoğhvnun 
belirttikleri gibi, daha geniş çapta olması, bu 
arkadaşların resmî okullardaki imkânlara aynen. 
sahi]) bulunması komisyonumuzun da temenni
si idi ve bu maksatla birçok müesseselerle te
mas edildi. Birçok teknik eşhas ile görüşüldü, 
fikirleri dinlendi, ama, teknik yönden, sadece 
kanun tekniği yönünden bu metin içine daha 
geniş imkânlar sağlanmaya imkân görülmedi, 
çare görülemedi, ancak bir iki maddesine de
ğinmek suretiyle mevcut metin hazırlandı. Bil
hassa özel okullarda çalışan öğretmenlerin emek
lilik hakkı üzerinde çok duruldu. Emekli Sandığı 
temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi dinlendi. 
Hükümet Maliye, Millî Eğitim Bakanlığı ve di
ğer arz ettiğim Hükümet organları, bu arkadaş
ların hukukunun sıyanetini, diğer öğretmenler
le aynı seviyede tutulmalarını çok candan arzu 
etmekteydiler. Fakat ortaya, bir kanun tekniği çı
kınca ıbir başka kanunla bunun tedvin edilmesi 
lüzumu hâsıl oldu ve gerekçede bunu izah etmiş 
bulunuyoruz. Çok temenni ederiz ki, bu kanunun 
görüşülmesinden sonra özel okullarda çalışan öğ
retmenlerin bütün hukuku' resmî okullarda ça
lışan arkadaşlarımız gibi korunsun ve bu mak
satla da, yeni bir kanun, yeni bir tasarı sevk 
edilsin, ittifakla bunu kabul etmenin huzuru
nu biz de duyalım. 

Özel okullar, muhterem arkadaşlarım, tak
dir buyuracağınız gibi, memleketimizin bünye
sinde çok büyük faydalar sağlıyacak fakat mem
lekette nüfus dağılışı bünyemiz, özel okulların 
ancak nüfus kesafeti olan yerlerde kurulması lâ-
zımgeleceği ve Türkiye'nin her tarafında teşvik
kar olamıyacağı neticesinde meydana çıkar. Me
selâ bugün dahi eğer özel okulların nerede tek
sif edildiğini tetkik edersek istanbul, Ankara, 
izmir ve bunlara benzer şehirler de mevcuttur. 
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Henüz asıl Maarif Vekâletinin tahsili teşvik et
mesi ve yürütmesi lâzım olan ve en çok şikâyet 
sesi gelen yerlere özel okulların açılmasına ve bu 
suretle oradaki insanları yetiştirmeye imkân hâ
sıl olmamaktadır. Fakat bir bakımdan bir, 
fayda sahyacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı bü
yük şehirlerde, nüfus kesafetinin bulunduğu yer
lerde ferahlayınca, oradaki yükü azalanca, el
bette bütün gücünü, arz ettiğimiz nüfus kesafe
ti az, maarif hizmetlerinin zor görüleceği, daha 
doğrusu özel sektöre kazanç sağlıyamıyacak olan 
yerlere teksif edecektir. Bu bakımdan çok fay
dalı olcaktır. (Gerekçede de manzum âliniz ol
duğu şekilde, hâlen Türkiye'de sekiz yüz özel 
okul vardır. Bunlarda altmış bin öğrenci oku
maktadır ve dört bin öğretmen buralarda vazife 
görmektedir. Temenni ederiz ki, özel okullara bu 
tasarıda tanınan muafiyetlerin daha fazlası tek
nik, kanun tekniği güçlüğü yönünden buraya ko
yamadığımız birçok imkânlar da başka kanunlar
la sağlansm ki, bu Hükümetin de arzusu dâhi
linde olduğu, muhtelif temaslarımızla anlaşılmış
tır, aynı zamanda öğretim üyelerine, öğretmen
lerine emeklilik hakkı gibi diğer öğretmenlerle 
eşit hale getirecek mevzuat da tedvin edilmiş bu
lunsun ve böylece özel okullarımız Anayasanın 
de emrettiği şekilde resmî okullar seviyesine eriş
miş olsun. 

Dünyanın medeni memleketlerinde hiç şüphe 
yok ki özel öğretim, Maarif Vekâletinin resmî 
müesseselerine mütenazır olarak ve hattâ ondan 
daha ileri giden çarelerle, çünkü malî ve eğit-. 
sel yönden servet içindedir, çok yüksek seviyele
re erişmiştir. Bunları arz ederken henüz burada 
sarih olarak ifadesini bulmamış olmakla beraber, 
kanunun şümulünde mütalâa edilmesi mümkün 
olan bâzı özel eğitim okullarına Maarif Vekâle
tinin sübvansiyon vermesi suretiyle meydana 
getirilmesi ve bunların yaşatılması temennile
rimiz arasındadır. 

Şimdilik mâruzâtımız bu kadardır. Maddele
re geçildiği zaman arkadaşlarımı tatmin edeceği
mi ümidederek saygılarımla huzurunuzdan av
lıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmak istiyor
lar mı? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Değerli arkadaşlarım, huzuru
nuza müzakereye arz edilmiş bulunan özel öğre
tim kurumları kanun tasarısı üzerinde görüşle
rini açıklamış bulunan arkadaşlarıma ve göster
dikleri yakın ilgiye yürekten teşekkür ederim. 
özel öğretimin süratle inkişafı karşısında bunu 
nizamlıyan 1915 yılında hazırlanmış ve o günden 
bugüne yürürlükte bulunan talimatnameden baş
ka bir müeyyide bulunmaması hakikaten büyük 
bir eksikliktir. Bunu öngören Anayasamız bu 
kanunun çıkarılmasını zorunlu kılmıştır. Bu ka
nun birtakım büyük eksiklikleri tamamlamakta
dır. Evvelâ arz ettiğim gibi, eskimiş bulunan 
ve tatbik kabiliyeti günün şartlarına uymıyan bu 
talimatneminin yerine günün şartlarım gözeten 
ve özel okulculuğu inkişaf istidatma kavuşturan 
bir kanun tasarısı gerekiyordu, özel okullarımı
zın süratle gelişmesinin bellibaşlı dayanaklardan 
biri de' bir kanuna müstenit olması ieabeder. 
îdare adaimlarının değişik mizaçları, değişik 
anlayışları, değişik tatbikatları, hiç şüıplhesiz 
özel lokuloulluğu inkiışalf ettirmek yerine bun
ları bilâkis inkişaftan alıkoyar. Bu selbepler-
den dolayı (hazırlanmış bulunan bu tasarı bü
yük ölçüde ton ihtiyaçlara ceıvap vermektedir. 
Türkiye'de umumiyet itibariyle özel tokullar 
deyince yalbancı 'okullar gözümüzün önüne 'gel
mekte ve 'bundan dolayı da Ibir 'hassasiyet göze 
çarpmaktadır. Diğer taraftan konuşan arka
daşlardan bir kısmının Ibelirttiği gibi, Devletin 
sorumlu ibulunduğu yürüttüğü eğitim müesse-. 
seselerinin eksiklikleri dururken ö'zel okullara 
birtakım kayıtların konması ve 'bunların daha 
mükemmel kuruluşlar olarak kurulması tenkid 
edilmiştir. Esas olan, gerek resmî ve gerekse 
özel sektörde Ibu neviden kuruluşların bütün 
imü'kemflueliyeltli haiz olmasıdır. Eğer ibugüıı 
resmî sektördeki kuruluşlarda toâzı eksiklikler 
varsa, mutlaka TDU eksikliklerin özel okullar
da da bulunmasını sosyal adalete uygun bir 
görüş .gibi kalbul etmek mümkün değildir. Bi-
naenaleyth özel .okulculuğu tanzim edecek olan 
kanun Ibu neviden aksaklıklara göz yummu
yorsa 'bundan kıvanç duymak, 'henüz daha baş
langıç halinde "bulunan özel okulculuğu sağ
lam temellere oturttuğumuzu düşünerek gele
ceğe emniyetle 'bakmak, her halde hepimize 
rahat nefes aldıracak 'bir vaziyettir. Türki-
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ye'de özel okulculuk iki genıel bölümde top
lanmaktadır. Bunlardan 'bir kısını yabancılar 
tarafından kurulmuş bulunan ve dolayısiyle 
Lozan Anlaşmasında birtakım kayıtlara ve 
karşılıklı 'olarak (bâzı imtiyazlara yol açmış 
bulunan yalbatıeı okul rejimidir. Diğeri de 
Türkiye DievTeti tetbeası buhı)n.an vatan d a şiarı
mızın kurdukları ve kanmakta 'oldukları özel 
okulculuktur. Bu iki rejimi 'birbiri ile karış
tırmak doğru değildi]*. Bu iki rejimi ayrı ayrı 
mütalâa etmek, özelliklerini göz önümde tuta
rak çıkarılacak olan kanunu da bu özelliklere 
dayamak mecburiyetindeyiz ve siorıımluluğun-
dayız. Sayanı memnuniyettir ki Türkiye'de 
özel okulculuk süratle inkişaf istidadım gös
termektedir. Geçen seneye kadar memleketi
mizde yalnı'z yalbaneı Ibir yüksek ;okul vardı. 
Faika! geçen sene beş tane özel yüksek okul 
kuruldu. Bu yıl 'beş tanesinin dalha açılması 
için taleple karşılaşmış Onulmuyoruz. Bunlar 
da gösteriyor ki, îhenüz kanunun çıkmamasına 
rağmen, özel okulculuk bir ihtiyaca cevap ve

recektir ve bir ihtiyaçtan doğmaktadır, Ibir ih
tiyaca müstenittir. 

'Sayın Kemal Sarıibraıhimioğkı arkadaşımı
zın görüşlerini Muhterem Heyetinizin ne ölçü
de benimsiyeceğini bilmiyorum ama. Ibendenize 
görie dünyanın her yerinde, yalnız bir istisna 
ile, özel okulculuk Devlet 'hizmeti içinde son 
derece yardımcı bir teşebbüstür. Ve bulgun 
bizim dışımızdaki 'memleiketlerm Ibüyük 'bir kıs
mında, özel okul sektörü eğitim 'hizmetlerinin 
% H0 nini içine almaktadır. Japonya'da 'böy
ledir, Amerika'da böyledir, ingiltere'de 'böy
ledir. Fransa'da 'böyledir ve diğer medeni 
memleketlerde böyledir. Demek ki aslında 
iyi tanzim edildiği ve sağlam temellere otur
tulduğu takdirde özel «okulculuk, ibuigün biz
de henüz başladığı şekilde ve biç şüphesiz te
sisler (halinde gelişmiş ve bugün 'tesisler halin
de tekemımül etmiştir. Ama tıpkı bugün bizde 
olduğu gibi böyle bir başlangıçtan yürütül
müştür. 

Sayın Oevat Dursunoğlu üstadımızın söy
lediği gibi, özel okulculuk her batiği bir tica
ret safhasında 'olmamalıdır', bunda tamamiyle 
kendisiyle (beraberim. Nitekim bundan iki 
(buçuk ay önce İstanbul'da özel okul müıteşeb-
I) isi eriyle yaptığımız bir konferansta bu ko
nu üzerinde hassasiyetle durduk. -Kendileri 
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de bu anlayışı bizimle beraber benimsediler. 
Hakikaten özel okulculuk ıbir ticaret âlemi de
ğildir, salhası değildir. Hiç şüphesiz yatırıl
mış bulunan sermayenin korunması ive Ibunıın 
gerektirdiği cüzi bir temettü e kavuşması nor
maldir. Ama ibunu diğer ticaret imkânlariyle 
diğer ticaret .salhalariyle, faaliyetleriyle ölç
mek İhatalıdır. Bu teşeıbb'üse girişen vatan
daşlarımız daha ziyade yurda yapacakları en 
'büyük Ihizmeti yapmış olmanın şeref ve itiba
rını kazanmak suretiyle manen zenginleşmek 
yolunu tutarlarsa biç şüphesiz biriktirdikleri 
sermayeyi en itibarlı en haysiyetli bir şekilde, 
hem kendileri bakımından ve beni de yurt (ba
kımından kullanmış olacaklardır. Bu zihniyet 
Türkiye'de de gelişmektedir. Arkadaşlarımı
zın ileri sürdükleri mütalâaların büyük (bir 
kısmında (hakikat payı vardır, büyük bir 
'kısmında isabet 'vardır. Dikkatle tetkik edil
diği «zaman görürüz ki, (huzurunuzda müzake
reye arz edilmiş bulunan Om kanun maddele
rinde arkadaslanımızın Ibütün Ibu hassasiyetle
rine en geniş ölçüde yer verilmektedir. Hiç 
şüphesiz, Mudıtereım Meclis gerekirse bâzı mad
delere biraz daha vuzuh vermek ve bunlarda bir
takım değişiklikler yapmak yetkisine, imkânına 
sahiptir. Ama tasarı, ileri sürülmüş bulunan mü
talâaların büyük bir kısmına cevap verebilecek 
niteliktedir. Bunu maddelere geçtiğimiz za
man arz ve izaha çalışacağız. Görüşümüz o 
dur ki ; Türkiye gibi ıbütün meseleleri askıda 
(bulunan ve geniş yatırım ihtiyacında bulunan, 
karşılığında da bütün bu yatırımları ve hiz
metleri karşılıyacak maddi imkândan henüz 
uzak .bulunan Ibir Devlet (bünyesi içinde bü
tün hizmetleri kıskançlıkla kendisinin yürüt
mesi arzusu, nihayet aı'zu olarak kalır, inikat 
ıhiçbir zaman (bütün 'ihtiyacı kapsıyacak bir 
mahiyet alamaz. Her sabada olduğu gibi eği
tim sahasında da özel teşebhüsü teşvik ediyor 
ve ısrarla, titizlikle Ibunıın üzeninde duruyo
ruz. Bu saikayı normal ticaret sahasınıin dı
şında tutarak mümkün olduğu kadar /vatanda
şın sermayesini ve emeğini Om en değerli yurt 
'hizmetinde kıymetlendirmek ve verimlendir-
ânek ve bu yolda, müteşeblbüsJeri mâııelvi zen
ginliğe ulaştırıcı teşviklerde bulunmak, Devle
tin de, cemiyetin de vazifesidir. Bu vaizifeyi 
en iyi şekilde yaptığımız takdirde sağlam 'bir 
netice alaibiliriz. Ama 'bu ara göstereceğimiz 
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kıskançlık !bu kuruluşları •önleyici değil, fakat 
bu kuruluşları teşvik edici, sağlam esaslara da-
yayıcı ;bir gayret olmalıdır. İşte bu tasa IM bu
nu göstermektedir. 

Türkiye'nin de istikbali hiç. şüphesiz, başka -
memleketlerde olduğu gibi, bu hizmet sahasının 
en geniş ölçüde özel teşebbüsün, tesislerin en de
ğerli yurt hizmeti olarak gördükleri bu sahada 
gelişmesindedir. Bu da bugünden girişilmiş bu
lunan bu teşebbüslerin sağlam temellere daya-
tılması ile mümkündür. Bu anlayışı hâkim kıl
maya çalışıyoruz; bize başvuran özel teşebbüse, 
elimizden gelen bütün imkânlarla yardımcı oluyo
ruz; onlara rehberlik ediyoruz, onları teşvik edi
yoruz. Mâneıf, onların bu gayretlerini en geniş 
ölçüde değerlendirmeye çalışıyoruz. Fakat, bu 
sahayı zinhar bir ticaret sahası saymamalarını 
da kendilerine var gücümüzle telkine çalışıyo
ruz. Sizi teinin ederini ki, aziz arkadaşlarım, 
müteşebbisler bunu gayet iyi anlamaktadırlar. 
Kendilerine yaptığımız her tavsiyeyi severek 
yerine getirmektedirler. Bizim için bu kuruluş
lar günlük heveslerin tahriki ile bir kuruluş ol
maktan uzak olarak sağlam sermayeye, sağlam 
temele dayanan uzun vadeli, arz ettiğim tesisle
re yol açan kuruluşlar olmalıdır. Bunu özel te
şebbüs erbabı ile yaptığımız konferansta, bera
ber konuştuk. Bunda mutabık kaldık. Bugün 
de yeni yapılan müracaatlarda bu yokla bir 
adım atmışlardır. Şimdiye kadar alelade ortak
lıklar halinde bulunan bu kuruluşlara yeni ku
ruluşlara eski kuruluşlara da teşmil edilmek 
üzere, anonim ortaklık kuruluşları mahiyetini 
vermekteyiz. •Anonim ortaklığı olmıyanlara mü
saade etmemekteyiz. İlk kuruluş sermayesini de 
iki milyon liradan aşağı kabul etmemekteyiz. 
Binaenaleyh, arkadaşlarımızın haklı olarak üze
rinde durdukları bu kuruluşların teşvik edilme
si, bunların korunması, aynı zamanda bunların 
hizmetini arz ettikleri vatan çocuklarının emni
yetle okumalarını diğer resmî okullardaki em
niyetin hiç, değilse asgarisini burada temin et
menin imkânlarını araştırmaktayız. Müzakere 
edilen kanun tasarısı bunu evleviyetle temin ede
cek yetkidedir. Bu arada eksikleri görüldüğü 
takdirde, bunlar bugün de tamamlanabilir, yarın 
da tamamlanabilir. 

Binaenaleyh, bu kanun arz ettiğim gibi, ha
kikaten bir ihtiyacın cevabıdır. »Süratle tanzim 
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edilmesi gereken bir hizmet sahasını bir nizama 
bağlamaktadır. Hiç şüphesiz başlangıçta birta
kım aksaklıklar olacaktır. Ama buna bütün im
kânlarımızla resmî sektöre verdiğimiz önem ka
dar, hattâ onun üstünde, bir önemle istikbali 
olan bir yatırımı teşvik etmek kaygusu içerisin
de ele almaktayız ve bunu böyle yürütmek' ka
rar ve azmindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, özel okulculuğıı 
felsefî plânda huzurunuza Hükümet görüşü ola
rak böyle serdikten sonra, yabancı okul rejimi
nin bu kanunda nasıl ele alındığını, hiç şüphe
siz kanunu tetkik etmiş bulunan arkadaşlarımız 
kavramış bulunuyorlar. 

Bir kısım arkadaşlarımız yabancı okulların 
fayda ve lüzumuna işaret ederek, onlara özel 
Türk teşebbüsünde olduğu gibi, Türk özel okul
larına verdiğimiz bütün imkânların bağışlan
ması lüzumuna işaret ediyorlar. Hiç şüphesiz bu, 
arzuya, şayandır. Bu okullar yurt hizmetinde bi
zim özel okullarımızın sahip bulunduğu hizmet 
imkânına, sahip olmalıdırlar. Yalnız aziz arka
daşlarım; meselenin bir başka yih\\\ vardır; ya
bancı okul rejimi daha ziyade Lozan Ahitname
si ile bu okulun ilgili devletlerinin elde etlikleri 
bir haktır ve yabancı okullar rejimi isfesekte, 
istenıesekte istisnai bir rejimdir. (îönül rızamızı 
azamî haddine kadar zorlıyan bir kapitüler re
jimin son kırıntılarıdır. Müstakil bir devlet hay
siyeti ile hiç. şüphesiz bağdaşamaz. Bu neviden 
okulların herhangi bir meselenin karşısında bu 
okul mensubunun yanıbaşında bulunan ilgili 
devletin temsilcisini Hükümet sorumlusu karşı
sına getirdiği zaman herbiriniz bendenizin du
yacağı üzüntüyü, sıkıntıyı duyar. (Tetirdiğimiz 
tasarının 6 ncı maddesi, yabancı özel okullara, 
Türk özel okullarına tanınan bütün hakları te
min etmeye âmâde ve müsaittir. Eğer esas olan 
şey, bu yabancı okulların Türkiye'de bugün
künden daha geniş hizmet imkânı aradıkları ise, 
İm imkanları kendilerine bahşetmekteyiz. Bizim 
için asıl olan hedef bu okulların kapatılması de
ğildir. Bunu bir an. düşünsek büsbütün haksız 
da sayılmayız. Ama hakikaten ne Hükümetiniz, 
ne de Meclisimiz bu görüşte ve bu anlayışta de
ğildir. Hükümetiniz de tıpkı Meclisimiz gibi, bu 
yabancı okul rejiminin, imtiyazlı okul rejiminin 
sürüp gitmesini önlemek ve bu yabancı okullara 
da hattâ bundan, böyle vukubulacak teşebbüsle-
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re de özel okullarımızın bütün imkânlarım hattâ 
Devletin üstün yardımlarını temin etmeyi müm
kün kılan bir nizama, onların da lütfen anlayış 
göstermelerini istemektedir. Bendeniz Millî 
Eğitim Bakanı olduktan sonra bu konu üzerinde 
bâzı hâdiselere şahit oldum. Bir yabancı okulun 
dışarıdan gelen mümessilleriyle karşılıklı acı, 
tatlı birtakım münakaşalarda bulundum. Ben 
kendilerine dedim ki, «Bana bir tek ülke göste
rebilir misiniz ki, orada bir muahede sonrası ak-
tedilen bir muahedede, verilmiş bulunan bir 
hakkı alabildiğine korumak endişesi ile gayret 
etsin. Bunun karşılığı olarak da bu memleketin 
diğer bir memlekette-kendisinin de sahip bulun
duğu hakkı muhafaza, etmekte dirensin. Bunu 
niye aynı gözle görmüyorsunuz da bizden birta
kım haklar isterken kendiniz bu muahedenin si
ze sağladığı hakkı muhafaza etmekte titizlik 
gösteriyorsunuz. Lozan Muahedesinin size temin 
ettiği avantajları kabul etmediğinizi, artık bu
nu istemediğinizi Hükümetiniz bildirdiği an si
ze bugünkü rejimden daha fazlasını temine ama
deyiz ve bunu size şahsan ben tekeffül etmeye 
çalışacağım. Ama siz titizlikle bir muahedenin 
size sağladığı imtiyazları muhafaza etmek gay
retini güdeceksiniz. Diğer taraftan da aynı mu
ahedenin bize sağladığı birtakım haklardan vaz
geçmemizi istiyeceksiniz. Bunda adalet yoktur, 
bunda Hükümetlerin birbirine karşı olan saygı
sı yoktur.» 

Şimdi arkadaşlar, meseleyi böylece ortaya 
koyduğumuz zaman bu kanunla getirilmiş olan 
imkânlar aslında küçümsenecek imkânlar değil
dir. Arkadaşların büyük bir kısmı 22 nci madde
ye değindiler. Efendim, 22 nci madde şöyle ol
malıdır; yabancı okullar Vekiller Heyeti kara-
riyle alabildiğine genişleme imkânlarını bulsun
lar. Eğer muhterem Meclisimiz kendisinin olan 
böyle bir yetkiyi Vekiller Heyetine terk ederse, 
bu takdir Yüksek Meclisindir, buna bir diyece
ğimiz yok. Ama şayet bâzı yetkilerin kıskançlık
la kullanılması anlayışında ise bizim getirdiği
miz yetki Hükümete verilebilecek olan yetki ye
ter bir yetkidir, kâfi bir yetkidir. Bu okullar da
ha, genişleme ihtiyaç ve imkânına sahipseler tıp
kı Türk okulları gibi mevzuatımız içerisinde 
özel ve tüzel kişilik alırlar. O zaman istedikleri 
ölçüde genişliyebilirler. Ama, bunun dışında.. 
(«olmaz, olmasın» sesleri) Lozan Muahedename-
si ile elde ettikleri hakları ve imtiyazları bir ta-
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taraftan muhafaza endişesinde olacaklar, diğer 
taraftan da Türkiye benzeri birtakım hakları 
kullanmıyacak.. Bu pek.anlaşılır bir düşünce de
ğildir. («Bravo» sesleri) 

Yabancı okulların Türk eğitimine hizmetini 
inkâr etmek mümkün değildir. Bunu takdirle 
kaydetmek isterim, şükranla kaydetmek iste
rim. Ama, bu okulların hepsinin, demin Cevad 
Dursunoğlu arkadaşımızın da söylediği, kuruluş 
maksatları hiç. şüphesiz başlangıçta başka idi. 
O devirde kendi politikalarına hizmet etti. Fa
kat biz artık benzeri politikanın Türkiye'de 
yürütülmesini dostlarımızdan, bilhassa bize 
çok yakın olduklarını bildiğimiz bu mektebin 
sahibi milletlerden haksız olarak bizden iste
dikleri kanısındayız. Bugün bir başka misal gös
teremezler. Türkiye'deki bu yabancı okul reji
mi ne Fransa'da vardır, ne İngiltere'de vardır, 
ne Amerika'da vardır. O halde yarı müstem
lekecilik politikasına dayanan bir politikanın 
idamesini istemek haksızlıktır. Buna anlayış 
gösteren Amerikan Koleji Board Heyetine hu
zurunuzda teşekkür etmek isterim. Başbakanı
mıza yazdıkları bir özel mektupta kendi «Bo-
ard»larmın, Lozan Muahedesinin kendilerine 
tanıdığı haklardan feragat ettiklerini bildiri
yorlar. Ama bunun Amerikan Hükümeti tara
fından kabul edilmesi temenniye şayandır ve 
bendeniz bu temenniyi buradaki yetkililerine 
ilettim: Yine Lozan Muahedesinin imzacıların
dan olan özel okulları bulunan bir başka dev
letin mümessiline de aynı ricada bulundum. 
Bekliyoruz. Lozan Muahedesinin imzacısı olan 
devletler, Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntısı 
sırasında aktedilmiş bulunan bir ahitnameyi 40 
yıllık Türkiye Cumhuriyetine reva görmekten 
vazgeçerlerse, biz de kendilerine bâzı imkânları 
açmak yolunu tutabiliriz. Bendenizin yabancı 
okullar rejimi konusundaki felsefi anlayışım 
budur. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelerin müza
keresine geçildiği zaman şüphesiz, getirdiğimiz 
tasarıyı savunmaya çalışacağız. Ama, Muhte
rem Meclisin getireceği aydınlakla şüphesiz bâzı 
maddeleri daha mükemmel hale getirmek im
kânlarına da yardımcı olacağız. Saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bakandan sonra son söz mil
le vekilinindir. Sırada Sayın Nihat Erim var. 
Buyurun Sayın Erim. 
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NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhtere m ar-. 1 

kadaşlar, Sayın-Millî Eğitim Bakanımızın, ya
bancı özel okullar için isöylediği sözlere ben de 
tamamen iştirak ediyorum. Ancak, bu kanu
nun görüşülmesi sırasında bugün burada, ıbu 
kürsüden yabancı özel okulların sanki memleke
timiz için sadece birer zarar müessesesi, ancak 
Lozan Muahadesi bize bir külfet olarak yükle
diği için tahammül edilmekte olan müesseseler 
şeklinde bir igörüş de savunuldu. Halbuki, bugün 
içinde yaşadığımız şartlarda ve bugünkü mede
ni münasebetler âleminde böyle 'bir görüşe yer 
yoktur. Türkiye'de bir çok yabancı özel okul
lar vardır, 'bunlar hakikaten geçmiş Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde, Türkiye bir millî dev
let değilken, bir milletler camiası şeklinde ıbir 
imparatorluk iken ve o zaman dünya üzerinde 
emperyalist politikalar takibedilmekte iken, bel
ki vazifelerini kötüye kullanmış olanları bulun
muştur. Ancak biz bugün bir millî Devletiz. 
Lozan Muahedesinin tesbit ettiği sınırlar içinde 
bir millî Devletiz. Lozan Muahadesi 1923 yılında 
imzalandı, uygulandığı 1924 yılından bu yana, 
yabancı özel okullarda millî Türk kültürüne za
rar verici faaliyetler, şayet olmuşsa, ıbu her hal
de yüzde nisbeti olarak çok azdır. Hepinizin 
ailelerimizde veya yakınlarımızda, dostlarımız
da yabancı özel okullarda okumuş, yahut ço
cuklarını yabancı özel okullarda okutmuş olan 
•lar var. Ben bugüne kadar pek çok tanıdığım 
yaibancı özel okullardan yetişmiş ve hâlâ yetiş
mekte olan Türk gençleri içinde millî duyguları 
'bakımından zaıf taşıyan bir insana raslamadım. 
Medeni seviyesi yüksek olan bir müessese, o 
müessesenin kurulduğu memlekette eğitimde 
bulunurken, o memleketin çocuklarına, o .mem
leketin zararına bir telkinde bulunacak kadar 
akılsız olamaz ve olmamıştır, Türkiye'de. 

AHMET NİHAT A KAY (Çanakkale) — Ve
sikalar var. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Arkadaşlar, bu
yandan onbinlerce öğrenciyi yabancı memleket
lere, bu memlekete ilim, irfan getirsin diye gön
derip döviz fedakârlığına katlanırken, bir yan
dan yüz binlerce Türk çocuğuna okul ve öğret
men bulmazken, öbür taraftan ortaokullarımız
da öğretmensizlikten öğrencilerimiz kalite ba
kımından zayıf olarak ileri sınıflara geçirilmek 
mecburiyetinde kalınırken, yine bir yandan Millî 
Eğitim -Bakanlığının geçen sene açtığı yabancı 
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memleketlere burslu talebe imtihanına girenler 
arasında verilen sayıyı dolduracak kadar kaliteli 
öğrenci bulamazken, memleketimizde çalışıp dur
makla olan yabancı özel okulları, arasına orada 
fena şeylerde olabilir, yahut oluyor mülâhazasiy-
le, aforoz etmek doğru olmaz. Bu şuna benzer: 
Uçağa binersiniz kaza olur, bunun için uçağa 
biıımiyelim, demek ne kadar bugünkü dünyaya 
uymazsa, yol yaparsanız memleketin müdafa
ası zorlaşır, memleketi kolay müdafaa etmek için 
yol yapmıyalım zihniyeti ne kadar bugünün dün
yasına uymazsa, yabancı özel okullara müsaade 
etmiyelim, yahut haddi kadar tahammül edelim, 
ahdî,, milletlerarası hukuk bakımından mecbur 
olduğumuz kadar tahammül edelim, fazlasına 
müsaade etmiyelim.. Yani daha Fazla Türk çocu
ğuna ilim, irfan verecek, ki biz onlara, o Türk 
çocuklarına okul temin edemiyoruz, öğretmen 
temin edemiyoruz, zararı yok diyeceğiz, senden 
alacağı ilini, irfan eksik olsun, benim çocuğum 
ilimsiz, irfansız kalsın. 

40 - 4.1 nci Cumhuriyet yılındayız, arkadaş
lar. Hâlâ çocuklarımızın ancak % 40 na o da 
sadece okuyup - yazma, öğretebilmek için okul 
açıyoruz, okulumuz var, bunlardan da mezun 
olanların nisbeti bu % 40 m da çok altında, yani 
mezunlardan alırsak yetişmekte olan Türk ço
cuklarının % 40 nı bile okuyup - yazma nimetine 
kavuştu ramıyoruz. 

Japonya, bu işi Ahmet Vefik Paşayı telin eden 
padişahın o sözü söylediği devirde, ele almış ve 
20 sene sonra okur - yazar nisbetini % 40 dan 
% 05 e çıkarmaya muvafak olmuştur. Biz de 
şu 40 ncı Cumhuriyet yılında millî eğitim sefer
berliği yaparken bugün çocuklarımızın, hiç, de
ğilse % 70 - 80 nine, fazlasını değil, sadece ilk 
öğretimi verebilmiş olsa idik, belki ayağımıza 
kadar gelmiş ve her türlü kontrolümüz üzerinden 
eksik olmıyacak, devam edecek olan yabancı özel 
okullardan müstağni, kalabilir belki onlara hak 
verebilirdik. 

Şimdi işin bir başka safhasına temas etmek 
istiyorum. Burada yabancı özel okullar üzerin
de durulurken ahdi vaziyetle, İm müesseselerin 
bizatihi faydalı olup olmadıkları, faydalı kı
lınmak için, daha faydalı kılınmak için ne gi
bi tedbirler alınabileceği meselesi biraz birbirine 
karıştırıldı. Sayın Bakan demin bu iki noktayı 
çok güzel birbirinden ayırdılar ve tasarının 6 ncı 
maddesine işaret ettiler. 22 nci maddeyi fi ncı 
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maddeyle birlikte okuduğumuz /aman iş ay
dınlanıyor. Hakikaten Lozan'da bizden imti 
yaz koparmış olan devletler, bugünkü medeni 
Türk Devletinin kanunlarına, hukuk rejimine 
itimadetmeli ve bu imtiyazlarını terk etmelidir
ler. Bu imtiyazları terk ettikleri zaman, (> 
ncı madde uygulanacaktır. Yani, artık yabancı 
tüzel, kişiliği olarak değil, çünkü tüzel kişi ola
rak yabancı vasfı kalkacaktır. Tıpkı Türki
ye'de sermayesi yabancılar tarafından temin 
olunmuş, fakat Türk kanunlarına göre ku
rulmuş bir Türk Anonim Şirketi ne ıise, Türk 
Anonim Ortaklıklığı ne ise o şekli alacaktır. Bu
nun önemi elbette çok büyüktür. Bir Türk tü
zel kişiliği yahut bir Türk gerçekçiliği Türk 
Devletinin karşısına bir yabancı devlet im
tiyazı ve himayesi altında dikilmiyecektir, di-
kilmemesi lâzımdır. Çünkü bu da bugünkü mil
letlerarası -eşitlik bağımsızlık ve hükümranlık 
prensiplerinin icabıdır. 

Sayın arkadaşlarım, bence tasarının, üze
rinde aylarca en çok konuşulmuş ve çeşitli 
tartışmalar yapılmış noktası bu yabancı özel 
okullar kısmı olduğu için söze; oradan giriştim. (<e-
nel olarak yabancı veya yerli özel okulların. 
Devletin yükünü hafifletecek şekilde, çocukla
rımıza eğitim nimetini ulaştırması elbette yü
rekten arzu edilen bir şeydir. Bakanın verdiği 
bilgiden öğreniyoruz ki, Hükümet özel okulları 
teşvik etmektedir ve ilerde de teşvik edecek
tir. Bu zihniyet içinde bu kanunun memleke-
tinüz için, memleket eğitimi için hayırlı neti
celer getirmesini diliyerek huzurunuzdan ay
rılıyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesi var, okutu-
yorum. 

Başkanlığa 
özel öğretim kurumları kanunu tasarısının 

tümü hakkındaki konuşmaların kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Fakih Özlen 

BAŞKAN —• Efendim, önerge aleyhinde Sa
yın Akay daha evvel söz istediler. Buyurun 
efendim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Efendim, bendeniz mevzuun kâfi miktarda ay
dınlandığı kanaatinde değilim. Birçok pren-
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sipleri ve birçok yönleri içine almış olan bu 
tasan üzerinde bilhassa arkadaşlarımız konuş
tuktan sonra, daha fazla konuşmanın bir ihti
yaç, bir zaruret haline geldiğini, tahmin ede
rim ki, Yüksek Meclis kabul edecektir. 

Bu kanunu hazırlıyan ve hazırlanışı sırasın
da bağlı olduğu prensiplerine ve zihniyetine 
büyük bir hürmet duyduğumuz Millî Eğitini 
Bakanlığının bu tasarı ile bir boşluğu doldu
racağı şüphesizdir. Prensip ve zihniyetine w 
hele Sayın Bakan konuştuktan sonra, yüzde 
yüz taraftar olduğumuzu ifade etmekten zevk 
duyduğumuz bu tasarı karşısında arkadaşla
rımızın ileri sürdükleri fikirlere bizim de muka
bil cevaplarımız olacaktır. 

özel Türk okullarım, yabancı okulları ve 
hele şu âna kadar hemen hemen hiç, temas edil-
•miyen azınlık okullarını da içine alan bu ta
sarı, lütfedin, biraz daha üzerinde konuşulan 
bir tasarı olsun. Ehemmiyeti sadece Türkiye 
içinde kalmayıp dışarıya kadar taşan, Ameri
ka'dan Türkiye'ye heyetlerin gelmesine yol. 
açacak kadar tozan, bir tasarıya, lütfedin, 
daha fazla konuşmak imkânı verin. Değişik fi
kirlerini söyliyen arkadaşlarımız daha fazla ko
nuşmak İmkânına salı i bolsun! ar ve birçok ha
kikatler bu konuşmadan sonra ortaya, çıkmış 
bulunsun. 

Başlangıcında tamamen bir misyoner hare
keti olarak kurulmuş olan yabancı azınlık 
okullarının Lozan Ahitnamesinden bu tarafa 
Türk kültürüne hizmet eden bir müessese ol
duğunu yüzde yüz olarak ifade etmek mümkün 
değildir .Atatürk'ün, Cumhuriyetin ilânından 
sonra kapattığı mekteplerin kapanış vesaiki 
mevcuttur, ortadadır. Millî Eğitim Bakanlığı
nın arşivinde, Başbakanlık arşivinde bu vesa
ik mevcuttur. 1928 de Bursa'da kapatılan Ame
rikan Kolejinin kapatılış sebebi acaba nedir? 
Bütün bunlar ortaya çıkarılsın. B*z hiçbir 
zaman istemiyoruz ki, Lozan'ın tanıdığı, hakkı 
geri alalım... Ama mevcudolan bir görüşün 
Lozan'ın tanıdığı haklan daim fazla bir hak 
tanımak istiyen bir görüşün karşısında olduğu
muzu ifade etmek imkânını lütfedin, bizlere 
de verin. Biz de görüşleriuıizi burada ifade 
edelim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde biı 

arkadaşımız konuştu. Yeterlik önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fahir Giritlioğlu, buyurun. 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Çok 

kıymetli arkadaşlarım, Anayasamızın çıkarıl
masını emrettiği bir kanunun müzakeresi sı
rasında şansızlığa uğradım. Benden evvel 
konuşan, bu alanda hakikaten yetki sahibi olduk
larını cemiyetimize kabul ettiren kimselerden son
ra ve etraflı bir surette izahat veren Sayın Baka
nımızdan sonra benim oldukça yabancısı bulun
duğum bu konu üzerinde konuşuşum, fikirlerimin 
zayıf telâkki edileceği yönünden elbette ki, aleyhe 
bir puandır. Bunu bilmeme rağmen ve kendimin 
bu alanda kâfi derecede malûmata sahip bulun
madığımı itiraf etmeme rağmen, tatmin olmadı
ğım bâzı konuların kürsüde ifade edilmiş bulun
masından ve okuduğum tasarının bâzı hükümle
rinin kendi hukuk anlayışıma aykırı bulunmasın
dan dolayı huzurunuzu işgal ettim. Sözlerimde, ı 
fikirlerimde muhakkak olacağını kabul ettiğim 
hatalarından dolayı peşinen özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; konu ehemmiyetli ve 
çeşitli yönü ihtiva etmesi dolayısiyle ve konuşan 
arkadaşlarımın ifadelerini mümkün olduğu kadar 
tekrarlamamak gayreti içinde bulunduğum için 
bir tasnif dairesinde fikirlerimi beyan etmek is
tiyorum. Tasnifim şöyledir: I 

1. Alelıtlak, Türk özel okulları hakkındaki 
fikrim. 

2. Azınlık okulları ve yabancı okulları hak
kındaki fikrim, ki bu konuda Lozan Muahedesi
ne de etraflıca temas etmek istiyorum, zaruret bu
lunacaktır. I 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, mukaddimeyi 
çok uzun yapıyorsunuz vaktiniz kayboluyor, he
men esasa geçiniz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — 3. 
Azınlık okullarında çalışan hizmetlilerin sosyal 
durumları ile ilgili hususlar. I 

Muhterem arkadaşlar, özel okulların lüzumu 
dünyanın diğer memleketlerinde özel okulların I 
mevkii hakkında etraflıca izahat verildiği için bu 
noktada benden evvel konuşan arkadaşlarımın fi- I 
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Türkiye'de özel 
okulların lüzumuna kendisini de inandırmış bir 
adam olmama rağmen, bu okulların realitede bâ- | 
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zı mahzurlu taraflarının olduğunu kabul ederek, 
tasarının yetersizliğini tenkid,etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız özel 
okullara ehemmiyet vermiştir. Tasarı bu müna
sebetle tanzim edilmiştir, getirilmiştir. Hükümeti 
bu tasarıyı getirdiğinden dolayı tebrik ederim 
diyemiyeceğim. Mecbur olduğu bir işi, Hükümet 
gecikerek yapmıştır. Bir... Bu tasarıya tekaddüm 
eden Ferit Alpiskender arkadaşımızın bir tasarı
sı, Hükümet tasarısı olarak benimsenmiştir, iki... 
Binaenaleyh, (Komisyon tarafından: Yanılıyor
sun, sesleri.) Belki hata ettim efendim. Ferit Al
piskender arkadaşımızın da elimizde komisyonun 
benimsediği çok enteresan fikirlerinin bulunma
sı dolayısiyle özel gayret sarf eden bu arkadaşı
mıza ve Memduh Erdemir arkadaşımıza bilhassa 
teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının büyük çap
ta noksanlığını şurada görmekteyim; madem ki, 
cemiyetimizde bu ihtiyaç vardır, madem ki, Ana
yasamızda bu ihtiyaca tercüman olmuştur ve 
mademki bütün dünyâda özel okullar büyük çap
ta rağbet görmektedir, şu halde bizim, özel okul
ları teşvik edici hükümleri bu tasarı ile geciktir
memiz gerekirdi. Bu teşvik lâfla olmaz. 

Büyük noksanlık olarak kabul ettiğim husus
lardan bir tanesi de şudur; Gelir Vergisi, özel 
okul teşebbüsünde bulunan bir kimsenin kazancı 
Gelir Vergisine tabidir. Gönül ister ki, bir teşvik 
babında vergi alanında bâzı kolaylıklar sağlansın. 
Gurur duydum, Sayın Bakanın ağzından işittim. 
- Bunu burada, kürsüde ifade ettiler mi etmediler 
mi veya ben konuşmalarını iyi takibedemedim. -
Sayın Bakan özel okulları teşvik bakımından bir 
fon düşünüyorlarmış, 8 - 1 0 milyon gibi bir meb
lâğ düşünüyorlarmış. Kredi yardımını tahakkuk 
ettirmelerini can ve gönülden temenni ederim. 
Teşvik maddi alanda kabildir. Ve bu maddi imkân
ları Hükümet sağladığı nisbette dâva başarıya 
ulaşmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda noksan gör-
"düğüm hususlara geliyorum. Sayın Bakan bir hu
susu belirttiler, «Ticaret sahası haline getirilme
meli,» dediler. Fazilet sahibi, yüksek idealist bir 
Millî Eğitim Bakanına sahibiz. Elbette ki, böyle 
bir temenni yapacak. Fakat kanunlar realiteye 
cevap verecek hükümlerden ibaret olmalıdır. Ne 
kadar mevzua yabancı olduğumu, kifayetli bulun
madığımı söylersem söyliyeyim, hayatımın genç-
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lik yıllarında üç sene özel okullarda öğretmenlik 
yapmak gibi kendime bir tecrübe kazandıran ta
rafım var. «Türkiye'de özel okullar ticari gaye 
ile çalışmadı» şeklinde bir mütalâada bulunmuş 
olursak realiteyi görmemiş oluruz. Hepsi bu hal
de mi? Hayır... Ama hepsi de mi idealisttir? Bu 
da hayır... 

Muhterem arkadaşlarım; benim tesbit edebil
diğime göre - belki burada hataya düşebilirim -
Türkiye'deki ilk özel okul teşebbüsü Feyzi Atî Li
sesi ismi altında Selanik'te açılmıştır. İstanbul'da 
Boğaziçi Lisesi ismini almış, fakat 1945 ten 
sonra ,bu çok kıymetli (müessese, ilim, irfan mü
essesesi yaşıyamamıştır. Müessisleri ve çok kıy
metli müdürü Hıfzı Tevfik Gönensay'ı rahmet 
ve hürmetle anarım. Ama, bu müessese yaşı-
yamamıştır. İdealist bir müessese idi. Türkiye' 
nin maarif tarihinde 'isimleri fena. hâtıra ola
rak hepimizin hatırında olan, - 'belki içimizden 
o liselerden mezun olanlar vardır diye bu isim
leri söylemiyeyim, belki kendilerini rencide eder 
- fakat isimleri iyi yâdedilmiyecek kâr ve ticaret 
müesseseleri vardı. Bunlara yok dersek kanun 
noksan demektir. Elimizdeki tasarı Bakanımı
zın temennisine uygun bir tasarıdır. Bakanı
mızın temennisine uygun tasarı, Türkiye reali
telerini halledebilecek bir tasarı demektir. Evet 
para ile diploma dedikoduları vardır, pazarlıkla 

sınıf geçme dedikoduları vardır, vardır, vardır! 
Resmî liselerde muvaffak olmayıp ta filân li
seye gidip üst sınıfa geçenler vardır. Bunlar 
'bir realitedir. Bu tasarı bunlara cevap vermiyor. 
İstediği kadar Sayın Millî Eğitim Bakanı de
sinler ki, burada, bu bir ticaret sahası haline ge
tirilmemelidir. Ya getirilirse?... Bunun hukukî 
müeyyidesi işte bu tasarıda olmalı idi. Bu yok
tur. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, lûfeıı bağlayı
nız. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Muh
terem Reis Bey, vakitle mukayyet olduğunu 
bilmiyordum, hataya düştüm, belki dışarıda 
olduğum için, özür dilerim. 

BAŞKAN — Güzel konuşmalarınızı bir kaç 
dakika içinde bağlıyacağınızı ümidediyorum. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Özür 
dilerim, gayret etsem de bağlıyamam, çünkü 
öyle ayarlamıştım, özür dilerim. Arkadaşlarım 
müsaade ederlerse?... 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, arkadaşımız on 

dakika kaydından haberdar olmadıkları için 
beyanını ayarbyamıyacaklarmı ifade buyuru-

/ yo Har. Beyanına devamını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etrniyenler... Mazereti göz 
önüne alınarak kabul edilmiştir. Ben zaten si
ze onun için hatırlatmıştım, mukaddeme çok 
yapıyorsunuz diye. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, özel okulların, resmî 
liselere muadeleti tasarıda formüle edilme
miştir. Yalnız yüksek tahsil müesseselerinin 
muadeleti formüle edilmiştir. 16 ncı mad
de ile yüksek öğretim talebelerinin mezu
niyet imtihanlarının resmî öğretim üyeleri hu
zurunda yapılması esası kabul edilmiştir. Fa
kat ortaöğretim için böyle !bir esas yoktur. Sa
dece müfettiş raporlarına dayanmaktadır. Ki
fayetsiz görmekteyim. Şimdiye t a d a r yönetme
liğin hâkim olduğu Türkiye'mizde tatbik edilen 
usulün yani, hususi liselerdeki mezuniyet imti
hanlarının resmî liselerde verilmesi usulünün 
de bu kanunda .yer alması, pratik bakımdan fay
dalı olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ehemmiyet verdi
ğim enterasan bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum, özel okulların tahsil seviyeleri üze
rinde hükümler tedvin edilmiş, iken, bakım ko
nusu üzerinde hiçbir hüküm konmamıştır. Ley
lî mekteplerin bakımına ait elimizde bâzı hü
kümler vardır. Bilhassa yurtlar için ,bir kanım 
vardır ki,bu kanun, bugüne kadar işlememiştir. 
Ortaokul yurtları için, ortaöğretim yurtları için, 
- yüksek öğretim yurtları için demiyorum - orta
öğretim yurtları için 'bir kanun vardır ki, zan
nediyorum Maarif Vekâleti erkânı bu kanunun 
mevcudiyetini pe/k nazara almıyor. Çünkü, 
bu kanun işlememiştir. Hiç değilse o kanuna 
uygun hükümlerin yurda nazaran daha şümullü 
'bir surette bakım müessesesi olduğu için, özel 
okullarda Ibu kanuna uygun hükümlerin, baikım 
yönünden, talebenin iaşesi yönünden de tedvin 
edilmesi gerekirdi. Bunu da noksan kabul edi
yorum. 

Arkadaşlar, en nihayet enterasan bir noktaya 
temas etmek isterim. Türkiye'de Anayasamı
zın içerisine giren ve değiştirilmesi mümkün ol-
ımıyan bir kanun vardır: Tevhidi Tedrisat Ka
nunu. Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı davra
nışları resmî okullarımızda gördüğümüze göre, 
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özel okulların bu alanda daha çok pervasızlığa 
gitmesi kabil olabilir. Her zaman Tevhidi Ted
risat Kanununa sıdk ile sarılmış bir İbrahim ök-
tem'i Maarif Vekili olarak Türkiye göremez. Bu
nu bir tehlike olarak Yüksek Meclisin dikkatine 
arz etmek isterim. 

İkinci nokta; muhterem arkadaşlarım, azınlık 
okulları ve yabancı okullar noktasıdır. Azınlık 
okulları Türkiye'de Lozan Muahedesinde birta
kım haklara sahibolmuşlardır. Lozan Muahedesi
ni aşan birtakım davranışlarımız olmuştur. Azın
lık okullarına taallûk eden, bu kanunda hüküm 
yoktur. Ve bilhassa İmroz'da tedrisat yapan okul
ları kasdetmek istiyorum. Mutlaka Millî Eğitim 
Vekâletinin azınlık okullarımızın da millî bün
yemize uygun bir surette tedrisat yapmaları için 
gereken hükümleri bu kanunun içine sıkıştırma
sının lâzımgeldiği kanaatindeyim. Yabancı okul
lar hakkındaki fikirlerimi arz ediyorum, özür 
dilerim, benden evvel konuşan pek kıymetli Sa
yın Dursunoğlu ve Sayın Nihat Erim'e ve bu 
hususta fikirlerini beyan eden Sayın Millî Eği
tim Bakanımıza. Bendenizin fikirleri bu kıymetli 
Ve güzide yetkililerimizden biraz başka türlü olu
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, Lozan Muahedesi
nin yabancı okullar için vâz^ettiği bâzı hüküm
leri vardır. Bu hükümler bir imtiyazdır. Bu bir 
imtiyaz hükmü. Gönül ister ki, böyle imtiyaz hü
kümleri kalmamış olsun. Millî izzeti nefsimizi 
rencide eden bir konudur. Bu noktayı, zannedi
yorum ittifak halinde hepimiz kabulleniriz. Fa
kat, Lozan Muahedesi mânidir, şeklinde de bir 
kanaat var. Bendeniz bu kanaatin yanlışlığı üze-
risde biraz durmak isterim. («Yok», sesleri) Lo
zan muahedesinin mâni olduğu hakkında kanaat 
resmî ağızla burada ifade edildiği için söylemek 
mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Lozan Muahedesi 
evvel emirde yeni yabancı okulların açılmasına 
mâni değildir. Problem olarak yabancı okullar 
Türkiye'de zararlıdm veya değildir konusu bam
başka bir mevzudur. Sayın Nihat Erim çok gü
zel temas ettiler, yabancı okullar eğer şu yönden 
mahzurlu görülüyorsa, şu, şu misaller verilebilir-
se mahzurlarına dair şu halde bu mahzurlar, ya
bancı ülkelere gönderdiğimiz talebeler için de 
misillerce varittir. Binaenaleyh, yabancı ülkele
re hiç talebe göndermiyelim.. Meseleyi bu açı
dan aldığımız takdirde, yabancı okullar Türki-
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ye'de lüzumlu mudur, lüzumlu değil midir, lü
zumlu olduğuna kanaat gelmişse yani mevcut 
okullar bizde müspet kanaat yaratmışsa ve mev
cut imkânlarımız öyle bir yabancı yatırımın, ser
maye yatırımının Türkiye'de okul sahasında da 
kendini göstermesini gerektiriyorsa, şu halde tasa
rının 5 nci maddesi lüzumsuzdur. Tasarıdaki 5 nci 
madde yabancıların Türkiye'de okul açmalarını 
kesin olarak yasaklıyan bir madde. Tahmin edi
yorum ki, bu madde Lozan Muahedesinin icabı, 
zaruri bir madde olarak konmuştur. Kanaatim 
odur ki, bu madde fuzulidir. Kanaatim odur ki, 
Lozan Muahedesi buna hiçbir surette mâni değil
dir. Bu kanuna göre bir okul açmak istiyen ya
bancı müteşebbis Türkiye'de okul açabilmeli
dir. Ama 5 nci madde mer'i olduğu müddetçe 
Türkiye'de böyle bir okulun açılmasına imkân 
yoktur. Hukuk bakımından bu konuyu bilhassa 
tebarüz ettirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleye biraz daha 
açıklık vermek için enteresan iki misal arz ede
ceğim. Misallerimden bir tanesi şu: 

Lozan muahedesinin âkıd devletlerden Ja
ponya, balıkçılık alanında da üstat 'bir devlet. 
Gelse dese ki, ben Türkiye'de balıkçılık okulu 
açacağım. 5 nci madde varsa, açamaz. («Serma
yesi», sesleri) Sermayesini kendisi verecek. Be
şinci maddeye göre açamaz, yabancıdır, açamaz. 
Lozan Muahedesi sadece dondurmuştur, mevcut 
yabancı okulları muhafaza etmiştir, yenisini aça
maz, beşinci maddeye göre. 

Size enteresan bir hukukî misal vereyim. Ya 
Norveç ne olacak? Aynı misali Norveç yapsa, de
se ki, «Ben Lozan Muahedesine de bağlı değilim* 
âkıd değilim.» Âkıd olmıyan bir devlete biz Lo
zan Muahedesini teşmil ediyoruz. Tatbikatta ha
ta yar... Diğer memleketler bizi ancak tanıdılar. 
Lozan Muahedesinin bir enteresan tarafı budur. 
Biz, mektupla muhtıra ile müracaat ettik, onlar 
bizi tanıdılar. Âkıd devlet olmıyan Norveç, İs
veç kalksa; «Ben, dese; Türkiye'deki yabancı ser
mayeyi teşvik Kanununa göre hem balıkçılık ic
ra edeceğim, hem de okulunu açacağım.» Balık
çılık yapabilirsin ama, balıkçılığı öğretemezsin. 
Bu bir tezattır. Bunun imtiyaz ile de ilgisi yok
tur. Karıştırıyoruz, hassasiyet gösteren arkadaş
larımızın, öyle zannediyorum ki, hassasiyet gös-

. terdiği nokta açılacak okulları bir nevi imtiyaz 
addediyorlar. İstediğimiz zaman hepsini def'et-

I mek kudretine sahibiz. Meğer ki, Lozan Muahc-
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desinin himayesine sığınmış olan şu miktardaki 
okullar, onları kapatamıyoruz, Muahede devam 
ettiği müddetçe. 

Muhterem arkadaşlar, burada da ölçülerimiz
de hataya düştüğümüz kanaatindeyim. Yani Lo
zan Muahedesinin imtiyaz verdiği okulları mu
hafaza bakımından gösterdiğimiz kıskançlıkta da 
bu Muahededen kırk sene sonra bir hataya düş
tüğümüz kanaatindeyim, özür dilerim, bu benim 
şahsi fikrimdir. Fakat bunu ifadeye mecburum. 

Kırk sene evvel Lozan Muahedesini yapan tem
silcilerimiz belki yabancı okulların tasfiyesi 
gayreti içinde idiler, muvaffak olamadılar, sa
dece dondurmakla iktifa ettiler. Bu bakımdan 
imtiyaz tanıdılar, bununla iktifa ettiler. Bu
gün kırk sene sonra aynı imtiyaza istinaden 
İstanbul'da bulunan bir ecnebi okul, Senbenova 
lisesinin okul idaresi diyor ki; Maarif Vekâle
tine; benim talebelerimi teneffüs ettirmek için 
elimde ancak yarım dönümlük bir bahçe var, 
müsaade edin, şu binamı Galata'dan alayım * 
da Çamlıca tepesine koyayım, yahut yurdun şura
sına koyayım, bahçe bulayım, talebemi de arttır-
mıyacağım, aynı miktar talebe ile kalayım. Hayır, 
diyoruz. Orada teneffüshaneden mahrum olan 
yine Türk çocuğudur. Sadece bir zihniyetle ha
yır, diyoruz. Elimizdeki kanun yine bu hayırı 
ifade eder tarzda bir kanım.. Hükümet tasa
rısı daha fazla tahdidediyordu. Bereket ki, 
komisyon bunu genişletmiş. Hükümet tasa
rısı, eskimiş bir binanın yıktırılıp yeniden ya
pılmasını bile yasaklıyordu. Neden? Aklım al
madı. Hükümet tasarısındaki hâkim olan zihni
yet 40 sene evvel Lozan'daki zihniyettir. Yani 
bir an evvel binaları yıkılsın da, geçsin gitsin
ler.. Bunun başka türlü izahı mümkün de
ğil. Bereket komisyon .Bakanlar Kurulunun mü
saadesiyle yeni bina yapılmasını imkân dâ
hiline koydu. Demek istiyorum ki, Lozan Mua
hedesini anlarken ve millî hislerimizin mov-
zuubahsolduğu bu sahada bâzı hissî tarafları
mız bizi hataya düşürüyor ve kanun bu ha
talarla malûldür. 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayınız efen
dim. 

FAHİR GlRÎTLtOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, hizmetlilerin sosyal 
durumu hakkında Memduh Erdem ir arkadaşı
mın vermiş olduğu iki maddelik İvaıum teklifi * 
maalesef tasarıda yer almamıştır. Bu kanun 
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teklifi ancak iki müesseseye aittir. Âmme men
faatlerine yararlı cemiyetler olduğu Danışta-
ym kararı ile de sabit olan iki müesseseden bir 
tanesi Darüşşşafaka ve bir tanesi de Türk Eği
tim Derneğidir. Katiyen kâr kazancı, ticaret ka
zancı olmıyan bu iki müessese maarif alanın
da hakikaten maarif mcktepleriyle boy ölçüşe
cek derecede yararlı olmuşlardır. Bu iki mües
sesenin mensuplarının sosyal hakları, emekli
lik ve kıdem haklarının kanunla yer alması ge
rekirdi. Maalesef 33 ncü maddede bu da yer 
almamıştır. Bunu büyük bir kusur olarak gör
mekteyim. 

Bana gösterilen* bu müsamahalı davranıştan 
dolayı şükranlarımızı tekrar tekrar arz ede
rim, sağ olun. 

BARKAN — Sayın Reşit Ülker. 
Müddetin onar dakika ile kayıtlanmış ol

duğunu belki duymamış olan arkadaşlarımıza 
tekrar hatırlatıyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem. 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan sayın ar
kadaşlarım, bilhassa Sayın Nihat Erim, ben
denizin evvelce ifade ettiği fikri çok daha 
veciz bir şekilde ifade buyurdular. Bir yan
lış anlama olduğu kanaatindeyim. Kanunun 
yabancı özel okullardan bahseden maddesi 
yeniden Türkiye'de yabancı özel okul kurul-
masiyle ilgili değildir. Yani o madde üze
rinde her konuşan arkadaş, bendemiz de 
dâhil, hiçbirimiz Türkiye'de yeniden yabancı 
okul kurulsun özel okul kurulsun diye bir 
fikri ifade etmedik. Bunu açıkça söylemekte 
fayda vardır. Bir kargaşalık oluyor, bâzı 
arkadaşlar konuşurlarken işttim, Türkiye'de 
artık kapitülasyon kurulamaz, yeniden ya
bancı okul açılamaz. Bu noktada hepimiz, bü
tün Meclis birleşmiş bulunuyoruz. Yeniden Tür
kiye'de yabancı okul açılması bahis mevzuu 
delildir. Kanunim besinci ve altıncı m ad'"İp
lerinde bunların nasıl açılacaklarını, Millî 
Eğitim Bakanı ifade buyurdular. Türkiye'yi 
benim siy eni er, Türklerden ortak alacaklar, Türk 
kamu tüzel kişileri olacaklar ve saire gibi, birta
kım şartları haiz bulunacaklar... 

Bendeniz şu noktayı ifade etmek istiyorum. 
Bugün bundan 40 sene evvelki şartlar yoktur. 
Bundan 40 yıl evvel, 50 - fiO yıl evvel yani bu
rada savunulan işin milliyetçilik meselesinin kö
kü olduğu noktasında arkadaşlar haklıdırlar. O 
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zaman bir Osmanlı İmparatorluğu vardı, Kürt, 
Laz, Çerkeş, Rum herkes bir iddiada, biz de Os
manlıyız diyoruz. Türklük bir aşağı vaziyette idi. 
Biz bunları aşmışız. O gün memleketin efkârı 
umumiyesini teşkil eden insanların mecmuu bir 
İkinci Meşrutiyet 1908 de aşağı - yukarı ikibin, 
üçbin aydın kişinin işidir, Meşrutiyet. Bugün 
Cumhuriyetin kırkıncı yılını aşmışız. Bugün Millî 
Türk Devleti kurulmuş. Bugün Türklüğü ayrıca 
anlatma için Türkiye'de bir bahis yok; biz Tür-
küz, şöyleyiz, böyleyiz diye kendimizi Türklüğe 
inandırmak için bir cehdimiz, gayretimiz yok. 
Hepimiz Türküz ve milyonlarca Türk vatandaşı 
eğitim görmüş, üniversite okumuş. İşte o Ata
türk çocuklarının çocukları bugün yabancı Özel 
okullara gitmektedirler. Fonksiyonları tamam iyi e 
değişmiştir. Fonksiyon, bugün belki onlar ya
bancı okulları kurarlarken kendi şartları altın
da birtakım hesaplara giri'şmiş olabilirler, giriş
mişlerdir. Ama bugün biz çocuklarımızı bu okul
lara vermek için yarış ediyoruz. Bunu saklamaya 
imkân yoktur. Kolej imtihanları açıldığı zaman 
iltimas arıyanlar, sağa - sola koşanlar, çocukları
mızı nasıl koleje veya Fransız mektebine sokaca
ğız diyenler, birbirini yiyorlar. Burada arkadaş
larımın, biliyorsunuz çocukları bu mekteplerde
dirler. Acaba her hangi birimiz kendi çocuğu
muzda bir başka kültürün bir başka dinin, açık 
konuşalım, propagandasını hissettiğimiz zaman 
hangimiz dururuz, hangimiz buna tahammül ede
riz ve bu memlekette bu mümkün müdür: Değil
dir. Bendenizin kanaatine göre bıı artık Türkiye'
de mümkün değildir. Türkiye millî bir Devlettir. 
Türkiye Cumhuriyetinin yetişmiş insanları var
dır. Oraya gönderilen çocuklara en ufak bir re
jim dışı, inanç dışı muamelesinin reaksiyonun al
tından ne özel okullar, ne de bunların arkasında 
olanlar kalkamazlar, arkadaşlar. Evet arkadaş
lar hatırlıyorum, 1928 de -15 talebe birliği mec
mualarını okudum. Birtakım hareketler, şunlar, 
bunlar, olmuştur, hâdiseler; şu olmuştuur, bu ol
muştur. Ama hatırlıyor musunuz son senelerde, 
son 15 - 20 sene içinde böyle bir hâdise? Yoktur 
arkadaşlar. Ayrıca şu noktayı de ehemmiyetle 
ele almak lâzımdır. Eğer yabancı okullara giden 
çocuklara fena, millî kültürün dışında başka bir 
şey aşılandığını kabul edersek şu anda Avrupa'da 
4 483 talebemiz vardır. 

KEMAL SARIlBRAHİMOCLU (Adana) —• 
Yetişmiş ama... 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yetişmiş de

ğil. Her çeşiti var; lise ve yüksek mektep var, üni
versite var. . 

Almanya'da 1 871, Amerika'da 779, İngiltere'
de 440, Fransa'da 268, İsrail'de de 6 tane tale
bemiz, Kanada'da da 6 talebemiz var. Buna mu
kabil bugün İstanbul'daki Amerikan Kolejinin 
mecmuu, kız, erkek yüksek mühendis kısmının, 
hepsinin mecmuu 1 663 tür talebe, arkadaşlar. 
Şimdi demek ki, bu noktadan işi ele aldığımız 
takdirde meselenin çözülmesine imkân yoktur. Ay
rıca son yıllarda bilhassa, atom çağında dünyada 
büyük gelişmeler olmuştur. Büyük gelişmeler... 
NATO, CENTO, Birleşmiş Milletler, Ortak Pa
zar, füze üstleri ve bunun yanında burada, Or
ta - Doğu'da, Orta - Doğu Teknik Üniversitemiz 
var. Burada İngilizce tedrisat yapılmaktadır. 
Hocalarının da rakamlarını verebilirim. Vaktini
zi almamak için tafsilâta geçmiyorum. Büyük bir 
kısmı yabancıdır. Binaenaleyh bugün dünyanın 
şekli değişmiştir. Turistler dünyanın bir tarafın
dan giriyorlar, öbür tarafından çıkıyorlar ve 
memnu mmtaka diye ilân ettiğimiz mıntakaların 
hepsi turistlere dahi açılmıştır. Yani bir başka 
dünyada yaşamaktayız, bir başka dünyada yaşı-
yan insanlar olarak şüphesiz ölcülü.bir şekilde bir
takım tavizlere kaçmamak şartiyle, meseleleri dar 
bir zaviyeden değil, Türkiye'nin gerçekleri ve 
menfaatleri zaviyesinden düşünmek mecburiyetin
deyiz. Eğer bu memlekette bu mekteplerde Tür
kiye'nin aleyhine bir teşebbüs olursa, Türkiye 
uluslararası usullere göre gerekirse Lozan Mua
hedesinin 5 nci maddesini değiştirme yetkisine 
sahiptir. Bu şartlar geldiği takdirde onu dahi ip
tale yetkilidir, Devletler hukukundaki şartlar 
olursa, 

Binaenaleyh ben meseleyi bütün bu teferruat
tan sıyırarak şu noktaya getiriyorum. 

Burada müesseseler kurulmuştur, bunlar niçin 
kurulmuştur, diyorlar. Burada Amerikan Haber
ler Merkezi var. Bizim Irak'ta haber merkezimiz 
vardır... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ül
ker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Hepsi her memlekette kendi kültürünü, kendi 
medeniyetini etrafa yaymak ister. Bunun netice
sinde ticari münasebet olur, kolay anlaşma olur, 
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., bu olur. Amerikan Kolejinde lıarb yıl-

ı& kurmaylarımızı okuttuk- Kurmaylarımız 
jrikan Kolejinde dil öğrenimine tabi tutuldu-

.. . Bugün NATO Kuvvetleri-var. Nasıl anlaşaca
ğız? Yani kumanda mekanizması anlaşacak, emir • 
alacak, emir verecek, ve saire olacak. Binaenaleyh 
muhterem arkadaşlarım bunları kendi kültürleri
nin bir mümessili olarak kabul ederiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu sebeple bir 

dil öğrenilen, bir kültür öğrenilen, bir davranış 
öğrenilen müesseseler olarak bunları kabul ediyo
ruz. Bunlara fazla hak vermeye de lüzum yok. 
Ama normal haklarını, normal medeni münasebet
lerde gereken haklarını tanımakta da Türkiye'ye 
hiçbir mahzur gelmez. Çünkü Türkiye, uyanık 
ve haklarına sahip bir Türkiye'dir. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar yarım yüzyıldan beri beklediğimiz ve bu 
süre içinde Mekâtibi Hususiye Nizamnamesi ile 
yetinilen bir konu nihayet Yüksek Meclisin huzu
runa getirildi. Eğer Anayasada zorlıyan bir hü
küm olmasa idi, daha bir 45 sene Mekâtibi Hu
susiye Nizamnamesi yani devri Hamid'den kal
ma - kanun bile değil - bu Nizamname ile, Türki
ye'nin maarif dâvasına hizmet edileceği sanıla-
caktı. Ve Maarif Vekâleti de bu uzun uykudan 
bir türlü uyanmıyacaktı. Bu kadar uzun bir müd
det bekledikten sonra, ihtiyaçlarımızı tatmin ede
ceği kanaati ve zehabı ile kanun tasarısını tetkik 
ettik. Hiç de Mekâtibi Hususiye Nizamnamesin
den farklı olmıyan, farklı gibi görünen fakat tat
bikatta tamamen aynı zorlukları teşvikten uzak 
güçlükleri içine alan bir kanun tasarısı ile karşı
laştık. Buna, tâbir caizse, dağ fare doğurdu diye
biliriz. Vaktin darlığı dolayısiyle bendeniz on da
kikaya sığdırabileceğim kısımları ele alacağım ve 
diğer kısımlar üzerinde, maddeler görüşülürken 
gerekirse konuşacağım. 

Tasarının bir 13 ncü maddesi var. Bakınız ne 
diyor; «ilk veya orta dereceli Özel bir öğretim ku
rumunun resmî bir Öğretim kurumuna denkliği 
Millî Eğitim Bakanınca onanır.» 1 nci paragraf 
güzel. «Hiçbir sınıfının denkliği bulunmıyan bir 
okulun, mevcut sınıf veya sınıflarının denk
liğinin onanabilmesi, çalışmalarının üst üste 
iki öğretim yılı müspet olduğuna, teftiş 
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raporlarına dayanılarak, Millî Eğitim Ba
kanlığınca karar verilmesi ile mümkündür.» Bu, 
ne tek taraflı bir beyandır muhterem arkadaşla
rım? Tasavvur buyurun çocuğunuz bir özel okul
dadır. Okul idaresi birinci sene müspet rapor ala
mamış, ikinci sene de alamamış. Memuriyet do
layısiyle ve başka bir sebeple başka bir memlekete 
nakledeceksiniz, çocuğunuzu özel okuldan alacak
sınız, fakat mazereti kabul edilmediği için alıp 
hiçbir tarafa veremiyorsunuz. Çocukların huku
kunu, bu derece ihmal ve bir unutkanlık deryası 
içinde bırakmıya hakkınız yok. Bir okul nasıl açı
lır, gayet basit. Benim tesbit ettiğim hususlar 
şunlar : 

1. Mümasili okulların müfredat programları 
ile özel okulların programları aynıdır. Çünkü ile
ride muadelet kabul edileceğine, göre, Millî Talim 
Terbiye Heyetince orta, lise, ilk bütün okulların 
müfredat programları "daha önceden tesbit edil
miş olduğuna göre, bunun da aynı olması lâzım
dır ve aynı olacaktır. 

2. Bu nitelikteki müfredat programları Ta
lim - Terbiye Heyetince tasdik edilir. Tasdik de 
ediliyor. 

3. özel okullarda çalışacak öğretmenlerin 
tâyinleri de yine Millî Eğitim Bakanlığı özel 
Okullar Umum Müdürlüğü tarafından yapılır. Şu 
halde öğretmenlerin niteliği üzerinde de bir te
reddüt yok. 

4. Muntazaman teftiş görür. 
5. imtihanlar Maarif Vekâleti müfettişleri 

veya mümeyyizleri huzurunda yapılır.. 
Bütün bunlar ortada mevcut iken biz okula 

evvelâ sana izin verdim çalış diyoruz, ona göre 
özel sektör yatırım yapıyor, yüzbinlerce lira sarf 
ediyor, bâzan milyonlarca lira sarf ediyor. Bü
tün bu safhalardan, teferruatını saydığım husus
lardan geçtikten sonra, nitelikleri daha önce tes
bit edip müsaade ettikten sonra bir zorluk mües
sesesi haline getirip; hayır sen müfettişten, rapo
ru alamadın deyip bir okulu bir müfettişin kuca
ğına bunları atmak; bu memleketin maarif dâva
sına hizmetten ziyade arkadaşlarım, zarar tevlid-
edecek bir mahiyet arz eder. 

Bursunoğlu, kıymetli hocamız, aynı noktaya 
dokundular ve dediler ki; Bunun garantisi, - ki 
aynı kanaatteyim - mezuniyet imtihanını verirken 
özel okulların resmî okullarımızda imtihanlarının 
yapılması keyfiyetidir. Bendeniz de 30 sene özel 
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okul işletmiş bir arkadaşınız olarak Maarif Ve
kâletinin bu sahada çok mutaassıp bulunduğunu 
ve hâlâ o kısır düşüncelerinden bir nebze olsun 
ayrılmadığını müşahede ettiğim için, üzüntümü 
tekrar, tekrar ifade ettiğimden dolayı özür dile
rim. Bu bir teşvik değil. Maarif okuldan mahrum, 
Maarif, öğretmenden mahrum! Bütün bu mahru
miyetler içerisinde kıvranırken bu kanunla özel 
okulların sayısının çoğaltılması yolunda bir gay
ret göstermemiş olmasını taaccüple karşılarız. 
Bunda teşvik edici bir şey yok. Zorluk sıralan
mış. Bir vergi muafiyeti hiç olmazsa, beş yıl için 
kabul edilsin, kendisine gelinceye kadar. Esasen 
kontrolünüz altındadır, esasan Maarif Vekâleti
mizin kadrolarında çalışan öğretmenlerimizin 
% 80 i özel okullarda aynı zamanda öğretmendir. 
Mâni kanun yoktur. Bu takdirde bu nasıl teşvik? 
Bu kanundan nasıl fayda bekliyeceğiz? Bir türlü 
havsalam almadı, 30 sene bu meslekte çalışmış bir 
insan olarak. Vakit dar, bendeniz bir noktaya da
ha temas etmek istiyorum. Sayın Bakan hakika
ten güzel bir iç âlemini ifade eden fazilet duy
gusu ile buyurdular ki, eğer bu özel sektör ticari 
bir zihniyetle çalışmasa... Ne demek arkdaaşlar? 
Vaktiyle Maarif idaresi de gelir müesseselerine 
takılırdı. Sordum bir gün; vergiden mi muaf tut
tunuz, öğretmenlerinin maaşını mı vermektesiniz, 
kırtasiye, elektrik, telefon ücretleri ve saireyi mi? 
Hayır. O halde bu lüzumsuz müdahalelerden lüt
fen çekiliniz, demiştim. Yine de demekteyim. Ha
kikaten bir ticarethane, nasıl ki, bir memur terfi 
bekler, emekliliğini gözetir. O da bütün bu mas
raflardan arta kalan bir şeyle maişetini sağlıya-
cak ve istikbale muzaf birkaç kuruş artıracaktır. 
Böyle bir şeyi bekliyebilmek için özel teşebbüse 
yardım edersiniz, Maarif Vekâleti olarak. Der ki, 
ticari maksatla çalışmıyacaksınız, bugün aldığınız 
150 liraya mukabil 75 lira alacaksınız, her sene 
ben sana yardım edeceğim. Bunu yardım yoliyle 
salğamak ticari zihniyetten kurtarmak lâzımdır. 
Aksi takdirde bütün bu mükellefiyetlerin altından 
kalkabilmek kolay bir iş değildir. Bunu yapacak 
bir insandan da bu fazileti beklemek mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam, cümlenizi bağ
layınız lütfen. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Binaenaleyh, 
maddeler üzerinde yine görüşlerimi açıklamak 
üzere sözlerimi bitiriyorum, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydın. 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
Eğitim ive sosyal ve (hattâ kalkınmamız ba

kımından mühim bir kanunun tümü üzerinde 
'konuşuyoruz. Bu hayati kanunun komisyonda 
müzakeresini takıbetmekle beraiber, Anayasa 
•zarureti neticesi olarak süratle ve ivedilikle 
Umumi 'Heyete 'gelen bu mevtzu üzerinde kı
saca bâzı dilek ve temennilerde bulunmak is
terim. 

Memleketimizde eğitimi binçok meseleler 
yanında başta gelmekte ve en büyüğü ola
rak görünmektedir. Vaktinde plânlı olarak 
tedlbir alınmazsa Önümüzdeki yıllarda çığ gibi 
büyüyecek ve içinden çıkılmaz bir 'vaziyet ala
caktır. Dün bu mevzuda plânsız ve ilerisi hesa-
bedilmiyen davranışlar bugün eğitim hayatı
mızı müşkül vaziyette bırakmıştır, öğretmen 
ihtiyacı dolayısiyle kıvranmaktayız. Devlet te
şebbüsü kâfi gelmemektedir. Bu sebeple Dev
let yatırımları yanında özel teşebbüsün de 
yatırımına ihtiyacımız vardır. Yalnız bu te
şebbüsler münhasıran maddi menfaat ve ka-
'zanç temini için olmıyarak memleketin kültür 
ve mânevi 'hayatına yardımın başta ıgelme-
sini temin etmek lâzımdır. Sayın Vekilin 
bu husustaki temennilerini ben de tekrarlamak 
isterim. Bu sebeple kanunun her maddesi üze
rinde hassasiyetle 'durulmuştur. Kanunun 
isabetle tatbiki suretiyle özel okullarda res
mî okullardaki maddi ve anânevi kaliteyi ve 
randımanı ve ciddiyeti temin etmek gerek
mektedir. Bu husus daima göz önünde bu
lundurulmalıdır. Garp memleketlerindeki ya
yınlardan öğrendiğimize göre, kalkınma prog
ramları yapılırken, eğitim başta gelmektedir. 
Günkü ilim ve bilim malî enrvestism ani ardan 
öngörülmektedir, ilim olmadıkça ve kâfi mik
tarda ilim adamı yetişitirilmedikçe plânların, 
programların tatbikinden §üpbe edilir. Çünkü 
kalkınma, iktisadi gelişme yalnız politika me
selesi de değildir. En mühim dayanağı eğitimdir. 
özel okuüalrm da bu gayeye yardımcı olacağını ve 
olmasını kuvvetle ümidetmek isteriz. Idaereileri-
mizin hassasiyetle bu konuları takibedeceğinden 
şüphemiz yoktur. Büyük bir dikkat ve itina ile 
meydana getirilen bu kanunun memleketimiz 
için (hayırlı ve verimli olmasını dilerim. Hür
metler ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Gökay 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

—• Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarını; 
bu hususi okullar meselesi beni, İstanbul va
liliği ve Belediye Başkanlığını sırasında ya
kından ilgilendirmiş ve muhtelif müracaatlarla 
karşılaşmış ibir insan olduğum için, Iböyle 
'bir kanun müzakere edilirken vsö'z almayı fay
dalı buldum. 

Evvelâ gerek Nihat Erim, gerekse Reşit 
Ülker arkadaşlarımın fikirlerine tamam iyle iş
tirak ediyorum. Bizim birtakım milletlerarası 
'teşekküllerle karşılıklı anlaışma yaptığımız 
kanunda görülüyor. Buraya gelen yabancılar 
kendi çocuklarını okutmak için, kısa bir süre 
için dahi olsa, mektep açmak istedikleri za
man kendilerine ıbu kolaylığı gösteriyoruz. 
'Türkiye 'Cumlhuriyeti Hükümeti de... Ama, me
selâ biz İsviçre'ye gittiğimiz zaman 'bir mek
tep açmak iste«ek, pek kolay kolay aıçtırmı-
ytorlar.Bizde oturan ya'bancılar için, kısa bir 
•zaman da'hi olsa kendi çocuklarımıza ımaihsus 
olmak üzere... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — NATO çerçevesi dâihilindc 
mütekalnliyet esası dairesinde açılmış lokulla
nınız var. 

FAHRETTİN KERÎM (7ÖKAY (Devamla) 
— Şu 'halde açabiliyoruz. Lozan'dan ibugüme 
kadar ;bir ileri eminin hareketidir :bn. İnsan
lar arasındaki anlaş'manm neticesi Avrupa 
[birieşmesi bir Avrupa Birliği fikrine giderken 
'ben bu işlerin bu kadar dar olarak .görüş ül-
ımevsini katiyen doğru bulmuyorum. Oünkü, 
ÜNOSCO'ya dâhiliz: ÜNOSOO'nun her mem
lekette vücuda getirdiği 'birtakım kültür 
müesseseleri vardır. Şu halde esas olan nedir? 
Cevad, Dursun oğlu hocamız «Bundan kırk yıl 
evvel işte, bunlar Ibaşlarda böyle idi» dedi. 
Doğru.. Ama, 'bir Devlet olarak 'bugün ibunları 
kontrolümüz altına almışızdır. Mütareke yıl
larına tekeddüm eden yıllarda »o .zamanki Ro-
:bert Kolej Müdürünün hareketlerini, içindeki 
>haivaları; okuduk.. Bugün Robert Kolej o de
ğildir artık. Efendim 'bir memlekette yılda 
700 000 nüfus artarken, mekteplerde ikili üçlü 
tedrisat yapılırken ben <millî hâkimiyeti zede
lememek üzere Muhterem Bakan arkadaşın 
dediği fgübi, Lozan Andlaşmasına, Ahitname
sine 'bütün mân asiyle ıhürmet ederken, onlara 
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şöyle bir teklif yapamaz mıyız, 'bir ortasını 
ıbulalım. Şimdi, onların madeım ki, vakıfları 
var. Bize yazdıklarında böyle şey olsa vakıf
lar bize yardım: etmez diyorlar. Anlaşalım. 
bir tesis vücuda getirsinler. Bu tesise ımulhak-
kaık Türküye'de oturanlar diye İbir şart koyımı-
yalım efendim. Bu tesise dışardan olan da âza 
olabilsin. İçinde çoğunluk olsun. Binaenaleyh, 
Ibunu böyle dar bir çerçeve içine koymaktansa 
memleket içerisinde 'böyle bir tesisi vücuda 
getirmeyi, 'biraz daha genişleterek »müsaade 
edelim, ama 'bütün ımânasiyle kontrolümüzü 
tatlbik edelim. Yoksa, yabancı dış sermaye 
gelsin memleketimizde (müesseseler kursun 
derken, bu mektepleri - .mektepler ta'biatiyle 
diğer fabrikalar, ticarehanelere benzemez - millî 
terbiye 'bakımından en ufak bir müsamaha ile 
karşılaşmaya taraftar değilim. Diğer taraftan 
binasını genişletecek, demin Fahif Giritlioğ-
lu'nuıı dediği gibi bahçesi yok, yapacak, bir 
hastane mevzuu da çıktı. Bir hastaneye daha 
ihtiyaç var. Bana kalsa ben müsaade eder, has
tanesini yaptırırım. Yalnız bizim dikkat ede
ceğimiz şey, bunların bu memlekette, demin 
Cevat Dursunoğlu -arkadaşımızın dediği gibi, 
millî noktai nazarımıza ilişmemek şartiyle, Maa
rif Vekâletinin, Miilî Eğitim Bakanlığının sıkı 
bir kontrolü altında bulunması şartiyle, mem
leketimizde rahat çalışmalarına müsaade et
meniz. bugünkü zihniyetle, bugünkü anlamla 
kabili telif olduğu kanaatindeyim. NATO di
yoruz, müsaade ediyoruz; bilmem UNOSCO di
yoruz, müsaade ediyoruz. Şu halde bir dar gö
rüşün aleyhindeyim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYİ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketimizde nüfus artışı ile 
millî eğitim hizmetinde gruplar büyümüş, yük 
ağrlaşmış ve bu hizmetleri taşıyacak olan mes
netler de zayıf kalmıştır. Bu mesnetler; öğ
retmen, okul ve okuldaki (iği tim e ait araç ve 
gereçlerdir. Bunda uzun yılların ihmalleri, ida . 
relerin bu işe ciddî olarak el a t mayısı ve bil
hassa öğretmen varlığına karşı lâkayıt kalını
sın neticesi, hepinizin bildiği gibi, eğitim dâva
sı memleketimizde dertli, ıstıraplı bir sonuca 
ermiştir. Bugün hepiniz pek iyi 'bilirsiniz ki, 
ilk öğretim ve orta öğretimde hâlâ ikili, üçlü 
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tedrisat yapan okullar mevcuttur. Bu ağır yü
kün kısa bir zaman süresi içinde normale gö
türüleceğini şahsan ben de zannetmiyorum. 
öyleyse huzurunuzda bulunan öz-el sektöre yeni 
çalışma imkânları ve hakları tanıyacak olan 
bu kanun çıkarsa, millî eğitimin, biraz evvel 
arz 'ddegeldiğim yükünü, hizmetini mühim de
necek şekilde üzerine alacaktır. Ve iyi işleten 
ellerde, samimiyetle söylüyorum, memleket için 
büyük hizmet görecektir. Ancak 'endişem şu
dur ki, bu mevzuda kontrol sistemi, kontrol 
cihazı ciddiyetle kurulmaz, bakanlık yetkili
leri bu kontrol cihazını işletmezse, iyi niyetle 
çıkan bu kanun birtakım istismarcılar için 
kazanç kaynağı olacaktır. Her kanuniyi niyetle 
iyi niyetle getirilir, fakat birçok bezirganlar tü
rer, bunu bir kazanç membaı, bir geçim membaı 
haline sokar. 

Eğitimci değilim, bunu söylemekten mak
sadım, odur ki, titr sahibi arkadaşlarımın !bıı 
saihayı bir bezirgânlık sahası, bir geçim sa
hası haline koymamaları için iyi ve sıkı davran
malarının lüzumuna inanıyorum. Ben lisede 
iken bâzı arkadaşlar, varch, zengin çocukları idi, 
kendilerini sıkmaz, üzmezlerdi, sıkıntıyı gör
dükleri zaman - ki bugün yaşıyan kimselerdir 
onlar, isimlerini anmıyacağım - filân palasa 
git, falan palasa git derlerdi. Bizimle bera
ber okusalar mutlak ve unutlak kalacak, ta
lebelik tâlbiriyle sınıfta çakacak talebe oraya 
gider, pekâlâ diplomasını alır ve geçerdi. Böy
lece elemek istiyorum ki, bu kanunun geti
receği ve doğuracağı imkânlariyle zengin ço
cukları için yeni palas liseler, yeni rahat ve 
huzur halleri türemiş olmasın. Kontrol »ciha
zının sıkı davranması ve demin Sayın Hocamın 
buyurduğu gibi, hiç olmazsa bitirme imtihanının 
Eğitim Bakanlığı okullarında yapılması lüzum ve 
zaruretine inanıyorum. 

Yabancı okullar mevzuunda, özür dilerim, ar
kadaşlarımın fikirlerine hürmetkarım, ancak bu 
okullar mevzuu, üzerinde çok hassas durulması 
icabeden bir konudur. Nedense anlamıyorum, 
memleketimizde her yabancıya karşı, meselâ Ame
rikan malına, Amerikan diline, Amerikan müzi
ğine, Amerikan örf ve âdetlerine karşı - üzüntü 
ile anacağım - bir akış, bir kayış, bir sevgi, bir aşk 
vardır. Yabancı okul aşkını bir türlü ben kavrı-
yamıyorum. Bu memleketin kendi okullarında 
yetişen insanlar bu memleketin, milletin derdini 
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bilerek, iyi duyguyla yetişen insanlardır. Eğitim 
okullarına nazaran - benim dahi oğlum kolejde 
okur - lisan bilmekten başka üstün tek tarafını 
görmemekteyim. Crenel derslerde onlardan değil 
ileri, samimiyetle söylüyorum, geridir. Biz elimiz
de bulunan millî eğitim okullarını araçta, gereçte 
asıl faktör olan öğretmen mevzuunda, yetiştirir, 
onore edebilirsek ecdat okullarının üzerinde du
rulmuş olan hassasiyete lüzum kalmıyacaktır, da
ha iyi, daha mükemmel talebeler yetişecektir. 

Ben yabancı okullara, özür dilerim, kazanç ve 
insani duygularla işlediği kanaatinde değilim. 
Kim ne derse desin, iç hükmüm, iç duygumdur, 
bu müesseseler hüsnüniyetle çalışan müesseseler 
değildir. Millî varlığımıza, millî benliğimize kar
şı sinsi ve gizli olarak yapışagelmişlerdir. Bunları 
geliştirmek için duygularını her; fırsatta ortaya 
atmışlardır. Bu okullar ister adada olsun, ister 
modada olsun, ister mabette olsun, iç duygum ve 
inancım budur ki, bu okulların çalışma sistemi, 
fırsat bulduğu müddetçe Türk vatanına, Türk 
vatanına, Türk Milletine hayırlı olmıyacaktır. 
Tarihi açarsanız görürsünüz ki, Türk Mil
leti kadar hüsnüniyet sahibi bir millet yoktur. 
Kuvvetli olduğumuz devirlerde büyük bir hüs
nüniyetle dostlarımıza birçok iyi haklar tanımı
şız, bâzı insani haklar tanımışızdır. Fa
kat zayıf günlerimizde haklar başımıza belâ 
olmuş, birer şamar olmuştur. İstirham ediyo
rum, Vekil Beyle aynı fikirdeyiz. Lozan'da-
verdiğimiz haklara hürmetkar kalalım, o sınırdan 
öteye giden bir santim adım atmak niyetinde ve 
kararında değilim. Yoksa sizler görmezsiniz fa
kat çocuklarımız bunun cezasını çekmiş olurlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ülkü. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ F E T H İ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım; 55 
maddeye yakın bir tasarının tümü üzerinde görüş
meler sırasında dikkat buyurulmuştur ki, muh
terem heyet yalnız bir iki nokta üzerinde durmuş
tur. Muuhterem arkadaşlarımız konuşan hatip
ler, sadece birkaç nokta üzerinde ısrar etmişlerdir. 
Anlıyorum ki, tasarının en ziyade açıklanmaya 
muhtaç tarafı o noktalardır. 22 nci maddenin 
havasından alınan duyguya göre arkadaşlarımız 
kanaatlerini burada açıkladılar. Halbuki, 22 nci 
maddeye gelinceye kadar, yahut ondan daha sonra 
pek çok önemli başka hususlar vardı ki, bunlar 
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üzerinde lâyıkiyle durulmadı. Tekrar arz ediyo
rum. .O halde asıl üzerinde durulması gereken 
nokta burasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde
ki yabancı okulların zararından hiçbir za-
ıman bahsetmedim ve dikkatle dinledim, hiç
bir1 arkadaşımız da bu okulların 'memlekete ha
yırlı insanlar yetiştirdiği beyanında {bulun
madı. Memleketin realiteleriyle mülmkün mer
tebe bağdaşabilecek elemanların yetiştiğine 
muhtelif vesilelerle şahidolduım. Bir 'münase
betle benim de ziyaret ettiğim Rioibert Koleji 
'hakikaten ideal bir mektep olarak mükemmel 
buldum ve 'bâzı gençlerle görüştüm, köy ve 
köycülük: konusunda dahi / arzu ettiğimiz isti
kamette duygulara heyecana sahıip idiler. 
Mektepleri mükemmel, lâiboraıtulvarları geniş, 
hocaları hakikaten güzide, cidden insanın tale-
'be olarak yetişmek (hususunda imrendiği mü
essese. Buraya (bugüne kadar hiçbir surette 
taan etmemişler, burası da bize fena insanlar 
yetiştirmiş dememişiz ve diğerleri için de böy
le bir iddiada 'bulunmamışız. 

Şimdi bu okullar hakkında ibu girişi yap
maktan maksadım şu: Benim de bir Türk va
tandaşı olarak Amerikan Böbert Kolejin ve
ya buna 'benzer 'okulların menfaatini düşünen, 
heım de dafha fazla düşünen insanlar kadar fbu 
okulların miktarlarının çoğalmasını arzula
mak, genişlemesini istemektir. Fakat acaba İbu 
tasarıya konulan maddelerin müdafaasını 
yapma durumunda olan ben veya komisyon, 
neden /bu tasarıdaki maddeyi müdafaa ediyo
ruz ve canü gönülden inanarak müdafaa edi
yoruz? Memleketimize bu kadar fayda sağla
yan ve (hakikaten okullarımızın da o istika
mette, o genişlikte, o ferahlıkta olmasını ar
zu eden biz, neden acaiba bu okulların bugün
kü durumda kalmasını hedef tuitan maddenin 
müdafii olmuşuz? îşte muhterem arkadaşlar, 
bu meselenin düğümlendiği nokta (burasıdır. 
Bütün hatip arkadaşlarım bu okulların mü
kemmeliyetinden ve yalbaneı kültürünı lüzu
mundan ve bu okullarda lokumanm faydasın
dan '̂bahsettiler. Arz ettim ki, aynen mutabı
kım. Yalnız 'bir nokta var: Bugün İbu kadar 
mükemmel olan İbu okula, memleketimde be
nim çocuğumun, bütün 'çocukların okumasını 
arzu ettiğim, temenna etitiğim ibu okula benim 
hükümranlılk hakkum hâkim değildir. Ona 
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benim diyeımiylorum., 'Benim olmasını istediğini 
halde, ona benim diyemiyorum. Ve öğreni
yorum ki, bugün o okullardan /her han'gi biri
sinde uygun olmıyan bir hâdise karşısında 
Hükümetin Millî Eğitim işlerini tedvir eden 
Bakanı, okul müdürüne bir şey sloyleyip de 
yaptıramadığı zaman, onun karşısmda hiçbir 
şey yapamamakta ve ancak yabancı Ibir mem
leketle münakaşa eder gibi, 'beynelmilel bir 
•hâdiseyi (halleder gibi, o mamleîketm elçisine 
müracaat ekmektedir ancak. Onun için. İbu 
okul (bugün benimdir, diyemiyorum ve Ibunun 
sevincini duyamıyorum. Yetişen çocukların 
'mükemmeliyetine rağmen bu okul benimdir 
diyemiyorum.. Şu bakımdan; çünkü, bana bu 
kadar mükemmel bir okul, ibu kadar mükem
mel (bir müessese, bir devirde mağlûbijyetimi 
hatırlatan acı bir hatıra olarak Lozan'da kabul 
ettirilmiştir. Teati edilen mektuplarla tevsik 
edilmiştir ve ben her zaıman o mektebin mev
cudiyetinde o mektebin en mükemmel yetiştir
diği imkânlar karşısında duyduğum sevincin 
arkasında bir mağlûbiyetin acı hatırasını ha
tırlamaktayım. Ye diyorum ki, bu kadar dos
tuz, ordusu benim ordum ile harbedecek kadar 
kaynatmışız Amerikan Devleti ile ve bu mek
tepten bu kadar istifade etmelkteyiz, gençleri-
ımiz bu müesseseye müteşekkirdir, biz de o 
halde neden hâlâ bir mağlûbiyetin bakiyesi 
olarak, (bu mükemmel mektep karşısında du
rur da ibana, dostluktan dolayı bu mektebi ip
ka ettim, Lozan'la ilgisini kestim denmez? 

Çok muhterem bilgilerine ve şahıslarına 
hürmelt ettiğim Sayın Nihat Eriım, konuşmala
rının başında yabancı kültürün lüzumunu ve 
mekteplerin mükemmeliyetini izah buyurdu
lar. Zevkle dinledik. Bunun «(onunda biır baş
ka mütalâa ile sözlerini bağlıyacaklarını Itah-
min ettim ama, ,aynı kanaat ve aynı netice ile 
sözlerini bağladıklarını memnuniyetle gör
düm. Buyurdular ki, bu memleket Lozan'la 
'münasebetini kesımelidir. îşte biz de şahlanan 
ve bu maddede yazılan, açıkça arz edeyim, ilk 
konuşmamda tamamen sathi geçmeye gayret 
'ettiğim, ancak maddelerin müşahadesine bı
raktığım husus işte budur, hakikaten müte
şekkiriz, hakikaten feyz alanlar hesabına 
memnunuz. Fakat bu kadar dost olduğumun 
ve dünya kültürüne bu (kadar hizmet eden bir 
memleketin, Amerika gibi bir Devletin ha-
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len 40 yıl evvelki bir mağlûbiyetten dolayı, fa
kat o mağlûbiyetin rizikolarını temizliyen, aıma 
bâzı bakiye bırakan ibir muahedede ipka eidi-
İen mektupların münasebetinin bununla ipka 
edilmesine muarızız. Fakait bu muarız -oluşu
muz^ acaba bu mektebin bulunmamasına o za
manki ahitlere vefasızlığa mı 'bizi ıgötürür1? 

.JEÎayır, sureti katiyede! îlk konuşmaımda da 
arz ettim ve dedim ki, dün ne ise bulgun de 
odur. Daiha 'hürmetkarız, daha müteşekki
riz. Fakat tek taraflı anlaşmayı bozmaya ken
dimizi yetkili bulamıyoruz. Zira eski hayır-
hahane muhafajzası şeklindedir mektupların te
atisi. îişıte 'biz bunu hayırhahane muhafaza 
ediyoruz. Arzumuz açılıp, serpilmesi. Bunun 
için bir imkânımız yok mu!... Var. Amerikalı 
dostlarımızdan ve bilhassa ibu müesseseyi idare 
eden Amerika'daki hayırhah vakıflar idare-

' sinden beklediğimiz çjok basit bir şey; Türki
ye'de de bir mütevelli heyet kurulsun, bugün 
Amerika'daki ibir mütevelli heyete muvazi ola
rak 've (bunun için de dikkat ibuyurursunuz 
taassubunuz yok. I'çinde bugün mektebin ba
şında bulunan yabancılar aynen bulunsun, 
Amerikalılar yerlerini aynen muhafaza et
sinler, kadrosu aynen ipka edilsin, bütün 
dostalar, Amerikalı yabancı öğretmenler, öğ
retim üyeleri ancak Türkiye'de kurulacak 
'olan, 'Türk kanunlarına göre kurulacak ıolan 
İbir şirket veya bir mütevelli heyetin idaresin
de olsun, benim Bakanım mektep müdürünü 
veyahut mütevelli heyetten 'bir kimseyi çağır
dığı zaman Amerikan Büyükelçisine müracaa
ta mecbur .olmasın... Kendi hükümranlık hak
kını kullansın. Arzumuz bu kadar. Ameri-
ka'daki 'vakıfların, yani bu. kıymetli müessese
nin Bobert Kolej'in dayandığı vakfın senede 
30 milyon Türk Lirası 'gönderdiğini Ibiliytoruz 
ve yine şayanı şükran ki bu 30 milyon lira 
Boibert Kolejde muhtelif kademelerde «oku
yan talebeye burs olarak (verilmektedir. Biz
de hiçjbir mektepte mümkün değildir. Bizim 
çjöcuklari'mız âdeta bu mükemmel mektepte 
parasız 'okumaktadır. Fakat buna rağmen içi
mizde saklasâk dahi, bir isyanımız var, (benim 
diyemiyorum ibu okula. Çünkü bana kırk yıl 
evvel bir mağlûbiyeti hatırlatıyor. Ve artık 
geçmiş hâdiselerin pürüzünü değil saadetini 
hatırlamak istiyoruz. Sayın Gökay /buyurdu
lar; içimizde ordusu yar ve o kadar ki, okul 
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açıyorlar. Fakat (bir şartla, bir maddesi var, 
bizim gocuklarımızın Iburaya ıgirmesini yasak
lamışız. Zira gelen insanlar kültürlü adamlar
dır, elbette o okullarda çocuklarını okutacak
lardır, bu mektepleri ağmaları lâzımdır. Ama, 
kendilerine kendi anlayışlarına göre istedikle
ri şekilde kültür versinler. Benim çtocuğuım 
oraya girmesin. Kaldı ki, R'obert Koleje yüz
de doksan nisbetinde Türk çocuklarını gönde
riyoruz. Yüzde onunu yabancıların çocukla
rı 'teşkil etmektedir. Gidip gördüğüm zaman 
ibunu müşalhade ettim, mütalâa ettim. O hal
de 'bizim Amerikalı dostalarımızdan beklediği
miz bir külfet değil, dostluğu ihlâl eden bir 
şey değil, dostluğu takviye eden bir istekdir. 
Diyoruz ki; açıl, serpil, istediğin kadar şube 
aç, Ankara'da, İstanbul'da aç, başka .yerlerde 
aç fakat bir tek şey istiyoruz senden; bugün
kü kadro dâlhil aynen ipka edilsin. Karma, 
fakat Türk kanununa göre bir mütevelli heyet 
kurulsun. Bu; bu kadar basit. Şimdi soru
yorum; Amerikalı dostlammııza ve bu okulun 
dayandığı mütevelli heyete; siz Amerikan kül
türünü Türk dostlarınıza yaymak istemiyor 
musunuz? EHbette istiyoruz, cevabını vere
cekler. O ıhalde 'bunu yayma imkânı !bu kadar 
basit iken, hangi maksatla, hangi gaye ile hu 
dostluğun tezahürünü göstermekten çekmiyor
sunuz? kendileri ile muhtelif vesilelerle görüş
tüm. Sayın Meclis Başkanını ziyaret etmişler
di. Ve Ibenimle de temas ettirdiler, lütfettiler 
ive ben tonlara o anda aklıma gelen bir misal 
söyledim, ama zannediyorum ki isabetlidir. 
Bir insanın bir insana 100 lira borcu olur, hu 
Worcu öder, geriye, beş lira kalır fakat karşı
daki şart kor, sana 100 lira verdim ama bu pa
rayı verdin, fakat beş lira kaldı, bu beş lira 
daima sende borç olarak kalsın, sen daima 
hana !beş lira 'borçlu olarak kal.. îyi ama, her 
an sen karşına çıktıkça ben bu borcu hatırlı
yorum üzülüyorum, gel şu beş lirayı al da 
karşılıklı iborçsuız iki insan olarak her zaman 
eğlenelim, birbirimize ziyafetler çekelim, fa
lan... Bu şekilde hoş gönülle, rahaih rahat dost 
yaşayalım... Misalim, bilmiyorum nasıl kaibul 
buyruldu, belki aynen tetabuk etmiyor ama 
kaiba olarak düşündüğüm hu tarzda idi. 

Mu'h'terem arkadaşlarımın temas ettik
leri bir iki nioktaya kısaca cevap vere
ceğim. Denklik meselesi; eif endim, iki 
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yıl şartı yani özel okul açıldıktan sonra iki 
yıl üstüste ancak Millî Eğitim Bakanlığı tef
tiş organlarından sicilini almış olan ımüessese-
lerin. denkliği kabul edilecektirden, maksat; 
'bir özel okulun ilk açıldığı yıldan itibaren ana
nesi sağlam kurulsun, ilk yılda belki şu ola
bilir veya bu olabilir. İkinci yıl bunun teker
rürü demek ikinci smıfa kadar sıkı bir disiplin 
ile 'okula gelmiş (olan çoıcuklar o ü'ç yıllık oku-
lun üçte ikisini, yani ekseriyetini sağlam ola
rak teşkil ederler. Ondan sonra kolay kolay 
.bozulmaz. Az kısım da 'çok kısma, öz kışıma in
tibak ederler. .Kaldı ki, 'birinci sınıfta ilk yıl
da bu 'okuldan bir başka okula nakledecek 
çocukların 'hali ne olacaktır, buyurdular. Ha
kikaten çok haklı. Fakat 'birinci sınıfta çok 
sıkı takibcdilmiş bir okulun talebesi resmî oku
la 'gittiği, zaman imtihanla girecektir, hiç te
reddütsüz ımufvaffak olacaktır. Esasen öğret
meni Millî Eğitim Bakanlığı kadrosundan tâ
yin edilmektedir. Ve teftişi de Millî Eğitini 
Bakanlığının kadrosuyla yapılacaktır. Bu. 
savlam kurulmuştur. Bu özel okulda bir sene 
müddetle okuyan; bir çocuk, resmî okulda 
hayda hay imtihanını verecek ve ımnvaffak 
olacaktır. Kaldı ki, belki burada Millî Eği
tim Bakanlığı daha da bir kolaylık imkânı gös
terir. Bilmem bu husus Hükümetin düşünece
ği, bileceği bir şeydir, ama bugünkü mahzur
lar pek 'bariz olmasa gerek. 

'Bir de sayın bir arkadaşım balıkçılık oku
lu açılabilir mi, diye sordular. Balıkçılık bîr 
ticarettir, 'her ticaret gibi balıkçılığın da bir 
başlangıcı ve sonucu vardır. Başlangıçta baş
lar, sonunda 'biter. Bir ticari münasebettir. 
Fakat maarif 'münasebeti bir tohumdur. An
cak 50 sene Sonra filizlenir. Onun için okul 
açılmasına imkân vermez. Fakat ticari 'haya
ta imkân verilebilir. Kaldı ki okullarını bu 
şartlar İçinde Türk kanunlarına göre kuracak 
olan bir şirket pekâlâ bu işi de özel mahiyet
te yapmak imkânına sahibolabilir kanaatine 
sahibim. 

Efendim, özel okullara heves edilmesinin 
sebepleri muhteliftir. Bir dış imkânlara sa-
hib'olsun, lisan öğrensin... Fakat son zaman
larda bilhassa muhterem arkadaşlar, mektep
lerimizde öğretmen kalmadı... Hep başka isti
kametlere gittiler, başka 'başka mesleklere 
mensup kimseler dersleri okuttu. 
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 

yok... Pek çok söz almış arkadaşlarımız var. 
Bakan da söz aldığı için o ela konuşsun diye 
ricada bulunuyorum... Daha konuşacaksınız... 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ FETHİ ÜL
KÜ (Devamla) — Bu münasebetle okullar öğ
retmensiz ve imkânsız kaldığı için özel okullara 
hovcs artmıştı. Kendi imkânlarımız iyileştikçe 
öğretmenlerimiz çoğaldıkça, öğretmenlerimizin 
durumu, okullarımızın durumu mükemmelleştik-
çe emin oiunuz ki, yabancı özel okullara bu de
rece rağbet olmıyacaktır ve bu ümidim çok kuv
vetlidir. Bizim özel okullarımız çok uzun bir za
man geçmeden diğer özel okullar seviyesine yük
selecektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vakit gelmiş bu
lunmaktadır. Konuşmanız eğer kısa olacaksa 
davet edeceğim. Yoksa, vakit geç olduğundan 
yarına bırakacağım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Kısa olacak, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ E;1İTÎM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Efendim, müzakerelerimiz gös
terdi ki en hassas noktayı; bu yabancı okul re
jimi teşkil etmektedir. Hiç' şüphesiz kendisine 
göre bir haklılık taşır. Bu kanun tasarısının ge
tirdiği hüküm, aslında yeni bir hüküm değildir. 
Bugün yürürlükte bulunan talimatname bu ka
nun tasarısından çok daha rijit hükümler taşı
makta idi. Buna rağmen bu okulların sağladık
ları faydalar göz önünde tutularak mümkün ol
duğu kadar müsamaha ile bu okullar gözetil
mişler ve bugüne kadar yaşama imkânını bul
muşlardır. Bunların arasında da bilhassa bir ta
nesi, Lozan Ahitnamesinin yürürlüğe girdiğin
den şu kadar zaman sonra o günkü hüviyetin
den çok daha farklı bir hüviyete gelmiştir. Bu 
da gösteriyor ki, Türk Hükümeti ve Devleti bü
yük bir anlayışla ve müsamaha ile bir idari po
litika gütmüştür, gütmektedir ve güdecektir. 
Böyle olduğu halde neden dolayı bu rijit sayı
lan hüküm getirildi? Sayın üstadım, yalnız mes
lekim olduğu için değil, önünde diz çöktüğüm, 
rahlesinde ders gördüğüm Gökay Beyefendinin 
ifade buyurdukları gibi, sekter ve dar bir gö
rüşle ))ü iş ele alınmıştır. 
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Şimdi, aziz arkadaşlarım, millî hakimiyet an

layışı içinde Devlet idaresini yürüten bir Hükü
metin millî hakimiyetin esasına saygı gösterme
si ve bunu koruması onun ödevidir. Lozan Mu
ahedesinin iki tarafa veya taraflara yüklediği 
birtakım vecibelerin yambaşmda fer'î haklar da 
vardır. Biz bugüne kadar tek taraflı olarak bu 
haklarımızdan kısmen fedakârlık etmişiz. Fakat 
bu fedakârlığımız karşısında mukabil taraf bu 
hakları simsıkı muhafaza etmiş ve muhafaza et
mek gayretinde bulunmuştur. O halde biz de di
yoruz ki, bu yeni getirdiğimiz özel okul rejimi 
ile, bu konunun dayanağı olan özel okul rejim 
ile Türkiye Devleti de kendisine yüklenmiş bu
lunan vecibelerin karşılığında sahiboldukları hak
ları diğer taraflar gibi muhafaza etmek duru
mundadır. Buna zorunluyuz. Devlet olarak zo
runluyuz, kendiliğimizden feragat edemeyiz. 
Ama Büyük Meclisiniz böyle bir hakkı, hakkın 
sahibi" olarak, şu veya bu ölçüde değiştirebilir 
veya değiştirmez. Ama bir Devlet sorumluluğu, 
onun sözcüsü olan insanlar kendiliklerinden böy
le bir yetkiyi terk etmek sorumluluğunu alamaz
lar. 

Tasarının 6 ncı maddesi, yabancı okullar re
jimini bu imtiyazlı durumdan çıkarmak için ge
niş ufuklar açmıştır. Aynı zamanda Türk Dev
letinin hakimiyet haysiyetine saygı gösterilme
sini temin eden imkânlar getirmiştir. Diyor ki ; 
«Bugüne kadar Türk eğitimine hizmette bulun
muş bulunan aziz müesseselerin mütevellileri, 
yürütücüleri; şu dar çerçeveden çıkararak size 
genişlemek imkânları getiriyoruz. Bütün devlet
lerin sahip bulundukları haklara sahip ve ben
zeri haklar içinde size her türlü gelişme imkân
ları hazırlıyoruz. Tek bir ahitnamenin size sağ
ladığı imtiyazları terkedin. Gelin şu kanunun si
ze sağladığı imkânlardan istifade edin. özel 
Türk müesseseleri gibi size her türlü imkânları 
sağlıyalim, her türlü gelişme imkânını siz te
min edin...» Bunun karşısındaki direniş şayanı 
dikkattir. 

Muhterem hocam yabancı sermayeden bah
settiler. Yabancı sermaye Türk mevzuatına uy
gun şartlar içinde gelip, çalışıyor. Yeni tasarı
nın 7 nci maddesini kendi görüşlerine mesnet 
yapmak istediler. Bu özel şartlar, içinde, müte
kabiliyet esasına dayanan fakat, Türk çocukla
rının bu mekteplere devamını meneden bir hü
kümdür. Başka memleketlerde de biz kendi mek-
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teplerimizi açma yetkisine sahibiz. Nitekim İtal
ya'da, Fransa'da bizim de mekteplerimiz vardır. 

Şimdi bugün Türkiye'de Amerikan Milleti
nin ve diğer dost milletlerin yalnız Türk. eğiti
mine değil; diğer hizmet sahalarına da geniş 
yardımları vardır. Buna her zaman minnettar 
olduk. Bugün Ford Fondasion'u, Kanıeci, Rok-
feller müesseseleri Türk eğitimine geniş hizmet
ler yapmaktadır. Nitekim, Ford Fondasion'un 
önümüzdeki yıl açacağı, hepinizi fırsat elverirse, 
siyasi hayatım bağışlarsa, davetle şeref duyaca
ğını, Fen Fakültesi Ford Fondasion'un geniş 
yardımı ile meydana gelen bir müessesedir. Ama 
bütün bunların hepsi bugünkü Türk mevzuatı
nın şartlarına uyularak yürütülmektedir. Şimdi 
bunu istemek başkadır. Bir de haklı isteklerimi
ze sanki biz bu müesseseleri mutlaka ortadan 
kaldırmak istiyormuşuz gi'bi bir mâna verilmesi 
büsbütün ayrı, haksız bir görüştür. Sayın Pro
fesör Erim arkadaşımız bendenizin, huzurunuz
da ifade ettiğim görüşlerimi lütfettiler, paylaştı
lar. Yalnız konuşmalarında yabancı okulları za
rarlı görüyoruz, • bunları afaroz ediyoruz gibi, 
benim hiçbir zaman söylemediğimi zannettiğim, 
ama Hükümet adamı olarak tavzih etmek mec
buriyetinde olduğum bir husus var: Aziz üsta
dım, ben hiçbir zaman bu okulların hakikaten 
ortadan kaldırılmasına hiçbir zaman taraftar ol
madım. Dün değildim, bugün hiç değilim. Hattâ 
bu neviden müesseselerin memleketimizde ço
ğalmasını arzu ediyorum, özel okulculuğu ala
bildiğine teşvik ederek yabancı kaynaklardan 
gelecek bu neviden maddi, mânevi teşkilâtlı 
yardımları can ve yürekten agıışumuza basarak 
Türk eğitiminin ihtiyaçlarını gidermek için bu
nu bir vazife sayıyorum. Ama, millî hakimiyet 
anlayışıma ve millî hakimiyet haysiyetime bir 
ölçüde bağlı kalmak mecburiyetindeyim. Buna 
hassasiyetle sadakat göstermek mecburiyetinde
yim. Eğer bu müesseseleri idare eden vakıfların 
buraya gelen mümessillerinin bana ifade ettik
leri gibi bir anlayışla karşılarlarsa bâzı imkân
lar yaratmak mümkündür. 

İki tarafın anlayışı içinde bâzı imkânlar ya
ratmak mümkündür. Ama bu getirdiğimiz hü
küm bu nevi anlaşmalara da mâni değildir. 

Sözlerimi bağlarken şunları da söylemek is
tiyorum: Biz yabancı okul, yabancılar diye bu 
okulların eğitim hizmetlerinden uzaklaşması gi
bi bir politikanın peşinde değiliz, Arz edeyim 
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ki, 1917 - 1918 senesini Robert Kolej'de geçirmiş 
ve istanbul'un işgali sırasında bir Anadolu uşa
ğı olmak hasebiyle Anadolu'ya gelmiş ve bu 
okulda tahsili etmiş ve nihayet orta öğreniminin 
ikinci kısmını Fransız liselerinde, çeşitli liseler
de Anadolu 'Harbinin o günkü şartları içinde bi
tirmiş bir insan sıfatiyle, orta öğretimdeki kül
türümün dahi bir kısmını borçlu. bulunduğum 
bu yabancı teşekkülleri hor görmem mümkün 
değildir. Ancak millî menfaat çerçevesi içinde 
bunların değerlerini, hizmetlerini görürüm. Fa
kat bunun dışında ve bu teşekküllerin bizi ala
bildiğine yaralayıcı bir vaziyette devamlarını 
da hoş görmem. Şimdi biz telifci bir yoldayız. 
Eğer bir anlayışla 'karşılaşırsak yabancı okul da 
Türkiye'mizde her türlü gelişme imkân ve fırsa
tına sahip olacaktır. Şayet bu imtiyazları sıkı 
sıkıya muhafaza etmek gayretini güderlerse o 
zaman millî hakimiyet anlayışımızla alabildiği
ne tezat teşkil etmeye devam eden bir şeye de 
zannederim ki, cevaz vermeyiz. Bu iki anlayış 
içinde bu işi telif edelim. Ve bunun imkânı ol
duğuna kaaniim. 

Teşekkür ederim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bir sual so

rabilir miyim ? 
BAŞKAN — Yarın sorun. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bir konuş-
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ma yapacağım. Bu konuşmamda dayanacağım . 
esaslara, yapacağım konuşmayı ne istikamette 
yapacağımı bilmek bakımından sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun soran. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Ba

kandan, ifade buyurdukları anlayışta esas iti
bariyle bir ayrılık ifade etmek maksadiyle de
ğil, sadece bir hususu öğrenmek maksadiyle so
ruyorum. 

Lozan Muahedesi ek mektup teatisine isti-
nadeden, Türkiye'de mevcut bulunan yabancı 
özel okulların ahdî statüsünü normal esaslara 
irca etmek, yahut bu mektup teatisini ortadan 
kaldırmak için bugüne kadar Türkiye Cumhu
riyeti tarafından resmî diplomatik kanallardan 
ilgili devletlere yapılmış bir müracaat var mı ? 

* 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) - - Bu sualinize cevap veremi-
yeceğim. Bunun için Hariciye ile temas etmek 
lâzım, katî olarak bilmiyorum. Ne müspet ve ne 
de menfi bir cevabı katî olarak verecek durum
da değilim. 

BAŞKAN — Vaktin gecikmiş olmasından 
dolayı, 15 Mayıs Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,05 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
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SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜL/MEıSİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 
X J. — özfel öğrettim, kuırumlaırı kanuna Ita-

saralsı ile Ouımıhuriyet Senatosu Manasıa Üyesi Fe-
ıüt Alpiısikender'in, hususi eğitliım ve öğretiım mü
esseseleri kamunu teklifi ve Kırşehir Miıllıetvekdli 
Mleanıduh Erdemıir'in, Âmırne menfaaıtdne hizmet 
gayesiyle Ikurulan dernekler tarafından açılan 
özel dkul öğretıneniorinHi sosyal güvenliMesrıi 
hakkımda tkanu teklifi ile Adana Mıilletvelkilıi Ke-
mıal iSiaıroJiibrtaihittmoğlu ive '55 arkadaşının, Âımtme 
.menfaatime hizımıejt ıgayeistiylie Ikurulan dernekler 
tarafından açıllaln özel: dkul öğretmenlerinin soıs-
yal güvenlikleri halkkınlla Ikaınun ıtelklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından (seçilen beşer 
üyeden kurulan Geçicii Komisyon ıraporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (ıS. Sayısı : 495 e 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 1 . 1964] 

X 2. — Devlet personeli ımeslek teşekkülleri 
kaımuauu tasarısı ve Anayasa, İçimleri ve Plân (ko
misyonlarından üçer üyeden kuıruilu Geçici Komis
yon raporu (1/546) (S. Sayısı: 543) [Dağıtırım tia-
ııihi : 28 . 12 . 1963] 

3. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletveklili Kasım Gülek ve Kemal Saırniıbrıâ  

ıhiımoğlu'nutn, Siyasi partiler (kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/951) 
(S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 1 . 1963] 

4. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ye 458 e 2 neci ek) [Dağıtma tari
hi : 10 . 4 . 1964] 

5. — İstanbul Milletvekili Naci öıktem ve 8 
arkadaşının, 28 Nisan 13İ4 tarihli Alâmeti Fari
ka Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekilli Muaımımıer Eriteln'ıin, Maırkalla/r ve men
şe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sanayi ve 
Adalet komisyonları raporları (2/160, 2/297) (S. 
Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

6. — Serbest Malî ımüşavirlük klanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî müşa
virlik ye yeminli müşavirlik kanunu teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. Sayısı: 
368) [Dağıtma tarihi 17 . 8 . 1963] 

IV 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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ö z e l öğretim kurumları kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
Âmme menfaatine hizmet gayesi ile kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşı-

..• nın, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler taraf ından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kânun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1 /539, 2 /581 , 2/617, 2 /618) 

Özel öğretim kurumlari kanunu tasarısı''(1/539) ^ 

T. C. - • ' • " • . . . . 

BtişbakanUk 13 . 19 . 1963 
Kanunlar ve Kararlar • 

Tetkik Dairesi ' 
, Xayı. : 71-2071/4284 - . ^ 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan 
«Özel öğretim kurumları kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

'•••'. Başbakan 

GEREKÇE 

1. Anayasamızın 21 nci maddesi, özel okulların bağlı olduğu esasların Devlet okulları ile ulaşıl
mak istenen seviyeye uygun olarak bir kanunla düzenlenmesi görevini vermiş1 bulunmaktadır. 

2. Memleketimizde özel öğretim kurumları halen, 1962 - 1963 öğretim yılında 1331 tarihli 
«Mekâtibi Hususiye Talimatnamesi» ne dayanılarak sevk ve idere'olunmaktadır; Kırbeş yıl önce 
hazırlanmış bir talimatnamenin, özellikle eğitim ve öğretim alanında, bugünün ihtiyaçlarına ce
vap vermesi şüphesiz beklenemez. 

3. .Memleketin ekonomik alanda olduğu gibi eğitim ve kültür bakımından kalkınma hamlele
rine de özel sektörün geniş ölçüde katılmasını sağlamak zaruretinde olduğumuz Kalkınma. Plânında 
açık ifadesini bulmuştur. Bu yolda özel-sektör için en önemli konulardan biri şüphesiz özel öğre
tim kurumlan açmaktır. Bu konuda özel sektörün teşebbüs ve iş birliğini faydalı ve müessir surette 
sağlıyabilmek için özel öğretim kurumlarının tabi bulunacağı esasların biran önce kanunla tesbiti 
ve bıı kanunda özel öğretim kurumlarının açılmasına ve gelişmesine imkân veren hükümlerin yer, 
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alması; Millî Eğitini Bakanlığı ile özel öğreim kurumları arasındaki münasebetlerin düzenlen
mesi, kurucularla-yönetici ve öğretmenlerin görev,yetki ve sorumluluklarının nizam altına alınması 
gerekmektedir. 

4. özel öğretim kurumları, bugünkü imkân ve şartlar altında dahi, resmî öğretim kurumla
rımızın yanında, yurt hizmetinde çok büyük sorumluluklar ve hizmetler yüklenmiş bulunuyorlar. 
Mevcutları halen 800 ü bulan özel öğretim kurumlarından sadece muhtelif dereceli okullarda 60 000 
öğrenci okumakta, 4 000 e yakın öğretmen hizmet görmektedir. 

Amacımız, bu durumu miktar ve keyfiyet olarak geliştirmek gelişmeyi memleketin bilhassa 
muhtaç bulunduğu öğretim ve eğitim alanlarına sirayet ettirmek ve muvazeneli, sağlam ve ve
rimli özel öğretim kurumlarını da destelemektir. 

Yeni kanunla getirilen ilkeler, çok kısa zamanda, ana. okulundan yüksek dereceli özel okullara 
kadar, yetişkinler eğitiminin gerçekleşmesi için açılacak kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurt
ları ve muhabere" ile öğretim yapılan yerler de dâhil olmak üzere bütün özel öğretim kurumların
da belirtileri şimdiden başlamış olan mesut gelişmelere yol açacaktır. 

Maddelerle ilgili açıklama: 
Kanun tasarısı incelenmesi hâlinde derhal anlaşılabileceği gibi çeşitli maddeler, tedvin sebeple

rini .açıkça ifade eder mahiyettedir, Maddelerin formüle edilmelerinde kanun tasarısının gerekçe
sinde beyanolıman bâzı temel ilkelerden hareket edilmiştir. Bunların başlıeaları şunlardır: 

1. Anayasamızın da icabettirdiği seviyeli bir eğitim ve öğretimi sağlamak ve özel öğretim ku
rumlarının herşeyden önce bunu gerçekleştirebilecek surette kurulmalarını temin etmek; 

>2. özel öğretim kurumlarının çoğalma ve gelişmelerini teşvik etmek, kolaylaştırmak ve bunları 
aynı zamanda gayet sıkı bir kontrol sistemine bağlamak; -

3. Kurumların mensuplarına huzur içinde çalışma "imkânları sağlamak, kumcular ile çalışanlar 
arasında esasla-rı 'açık, Ikatî ve sağlam münasebetler ihdasetmefk. 

Maddeler : ^ 
Madde 1. — Tanımdır. Bu ımadde özel öğretim kurumu sayılmaları gereken bütün kurumları 

kavramaktadır. Bu madde ile anemleketimizde, zaman içinde gelişebileceği 'anlaşılan muhabere yolu 
ile özel öğretim sistemi de nizam altına alınmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile özel öğretim kurumlarının denetim ve gözetimi, resmî benzerleri gibi 
Millî Eğitim Bakanlığına tevdi edilmiştir. ' * 

Madde 3. — Bu madde ile, özel öğretim 'kurumlarına önemlerine göre, açılma iznini verebilecek 
makamlar, .teamül de dikkate alınarak, tesbit edilmiştir. 

Madde 4. — özel .öğretim kurumlarının ciddi ve müstakar müesseseler halinde kurulmalarını 
ve devamlılıklarını sağlamak için bu ımadde hükmü konmuştur. 

Madde 5-6. — Türkiye'de yabancıların yeniden özel öğretim kurumu açmaları sebepsiz görül
mekte; ancak açılmış yabancı okulların, 'Türk kanunlarına göre kurulacalk tüzel kişiler tarafından 
devralınıp idareleri, böylece yabancı oluş hüviyetlerinin sona ermesi derpiş edilmekte, mümkün ha
le getirilmektedir. Böylece birer Türk öğretim kurumu olacak bu okulların gelişmeleri ve faydalı 
hizmetler görmeleri ibeklenımektedir. 

Madde 7. — Yabancıların Türkiye'de özel öğretim kurumu açmalarına izin verilmemiş, ancak 
milletlerarası anlaşmalar dikkate alınarak bâzı istisnalar, şartlara bağlı olarak tanınmıştır. 

Madde 8. — Lâyik bir.Devlet düzeni içerisinde, din işleri amaç veya görevleri arasında bulu
nan tüzel kişilerin özel okul İşletmelerinde/ki mahzurlar mütalâa olunarak bu madde vaz'edilmiştir. 

Madde 9-10. — Bu maddeler de milletin hayatında önemli tesirleri olabilecek öğretim (kurumla
rına açılış izninin verilme şartları arasında kurucunun vasıfları belirtilmekte ve kurum binaları
nın her bakımdan uygun ve yeterli olmasının önceden teöbiti istenmelkte; böylece gelip geçici he
ves sahibi olanların, ciddi, olmıyan teşebbüsleri önlenmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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Madde 11. — Bu anadde ile oku.lla.rin gelişme ve muhtemel ihtilâf konularının çıkmadan önlen

mesi derpiş edilmektedir. 
Madde 12. — Bir kurumam öğretime başlıyabilmesi için aranacak şartlar 'bu ımaddede sıralanmış-

tır. ıŞağlam esaslara dayaılı olarak açılan okulların, faydalı hizmetler .görebilecekleri tabiîdir. 
Madde 13;. — 11 ve 12 nci madde ile ilgili ve onların tabiî sonucudur. Yüksek okullar itibariyle 

öğretim yılı başı, yönetmeliklerinde belirtildiği takdirde, her hangi bir sömestrinin -dönemin- başı 
sayılabilir. 

Madde 14. — özel okulların resmî okullara denkliğinin onanması görev ve yetkisi bu madde ile 
Millî Eğitim Bakanlığınla verilmekte ve denkliğin onanmasında, devamlı başarı gibi asgarî şartlar 
vaz'edilmektedir. 

Madde 15. — Başarısız bir eğitim, öğretim ve yönetim durumu içinde bulunan denkliklerinin 
onanma şartlarını kaybettikleri anlaşılan kurumlardan denk olma vasfının kaldırılması tabiî ve za-
rari görülmüştür. 

Madde 16. — Memleketimizde de teessüs etmiş yüksek özel ökulcutuğun itibar 'görmesi ve keyfi
yet üstünlüğünü koruması bu madde hükümleri ile sağlanmak istenmiştir. Bu suretle resmî yük
sek okullar ile benzerleri özel yüksek okullar arasında bir denklik kurulmaktadır. 

Madde 17. — Kurum açma izninin faydalanmadan elide bulundurulması hevesiyle 'alınmasını, ica-
buıda para ile devredilmesini önlemek ve ancak ciddi teşebbüslere imkân vermek, Ikurumları açılış 
gayeler dışına çıkartmamak maksadiyle bu madde vaz'edilmiştir. 

Madde 18. — Kuruluş amaçları dışında çalıştıkları veya (mevzuata aykırı .hareket veya bu hare
ketlerde ısrar ettikleri tesbit edilen kurumlar zararlı olacağından, geçici veya süresiz kapatılmaları, 
tabiî ve ıgenel hükümler icabıdır. •• ^ ' r^^ ' ' '^ ' ' ' " '^^ ' - - '^ : '^ ' -^ 

Madde 19. — Kurumun, kurucusu tarafından kapatılmasını keyfilikten çıkarıp şartlara bağla
mak ve usulü de tesibit etmek aımaeiyle bu madde getirilmiştir. 

Madde 20. — Hak ve hukuku ispata, tesbite ya riyan belgelerin kaybını önlemek için bu madde 
konmuştur. 

Madde 21. — Kurum açma. ve öğretime başlama izinlerinin veya denkliğin kaldırılması veya 
kurumun kapatılması ile ilgili kararların umumi efkâra ve meslek çevrelerine en emin bir 
şekilde duyurulması şarttır. 

Madde 22. -T- Binaların yar ve okul mimarisi yönünden tatminkâr olmasını sağlamak için 
bu madde vaz'edilmiş ve ilgili bakanlıkların iş birliği zaruri görülmüştür. 

Madde 23. — Türkiye'de mevcudiyetlerini yabancı bir öğretim kurumu olarak muhafaza ettikleri 
müddetçe, bu kurumların yabancı hüviyet içinde gelişmelerine müsaade imkânının bulunamı-
yacağı tabiî olduğundan DU madde tedvin edilmiştir. Ancak malî sıkıntı içinde bulunan ve
ya hizmet ulanmı veya kapasitesini genişletmek, geliştirmek istiyen mevcut yabancı okul
lara 6 neı madde ile g-eniş bir imkân ve fırsat tanınmış ve bu konuda vâki olabilecek teklif
lerin en tatminkâr surette ele alınıp, sonuçlandırılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı görev
lendirilmiştir. 

Madde 24. — Bu madde ile özel okul öğretmenliği bir meslek alanı olarak kabul olunmakta, 
özel okul öğretmenlerinin resmî okullara tâyin edilebilecek öğretmenlerle en az aynı vasıfta 
bulunmaları şartı konarak kurumların yönetim ve eğitim, öğretim bakımlarından belli stan
dartların 'altına düşmeleri ihtimali 'bertaraf edilmekte, ayrıca resmî okulların öğretmenlerin
den faydalanma imkânlları da 'bâzı şartlar ile sağlanmaktadır. 

Madde 25. — Genel hükümlere dayanılarak bu madde tedvin edilmiştir. Aynı kuruma bağlı 
ve ayrı ayrı müdürleri bulunan bâzı okulların nir de genel müdürl-ari Ibulunm'ası mümkün
dür. 

Madde- 26. — Halen de olduğu gibi müdür seçme yetkisi kurucuya, öğretmen seçme yetkisi 
de genel olarak müdüre aittir. Ancak öğretmen ve yöneticilerin gerekli şartl'arı taşıdıklarını 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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tessbit etmek için atanmanın, göreve başlamadan önce, Millî Eğitim Bakanlığının iznine sunul
ması zaruridir. 

Madde 27. — Türkçeden başka dilde öğretim yapan özel okullar ile yabancılar tarafından 
"açılmış bulunan okullarda resmî işlemlerde birliğin ve Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğre
tim ahenk ve etkinliğinin sağlanması zarureti ile bu kurumlarda görevli Türkçe ve Türkçe kül
tür dersleri öğretmenlerinden, yöneticilik vasfı da bulunan, birinin müdür başyardımıcısı ola
rak görevlendirilmesi önemli görülmektedir. 

Madde 28. — Bu madde Anayasamızın 21 nei maddesi, hükmünün yerine getirilebilmesi için 
konmuştur. 

Madde 29- — Bu kurumlarda, tabiî olarak, gelişmeyi sağlamak, standartları daima yükselt
mek gayemiz olduğundan bu madde konulmuştur. Bu suretle, zaman içinde, Türkiye üstün 
seviyeli özel öğretim kurumlarına kavuşturulacaktır. 

Madde 30. — Yabancı uyruklu öğrencilerin de okullarımızdan, ıbir nisibet dâhilinde, fayda
lanmaları yerinde görülmüştür. Ancak okullarımızın önce memleket ihtiyaçlarına cevap ver
me görevleri karşısında bu nislbetin âzami haddi tesiri t edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3.1. — Ders kitapları ile her türlü yardımcı kitap ve araçların murakabe ve yet
kisinin Devlet okuldan, için olduğu gibi, özel öğretim kurumları için de Millî Eğitim Bakan
lığına ait olması 'tabiîdir. 

Madde 32. — Kazanç gayesi ile gayri tabiî ve mesnetsiz ilânlar verilmesini ve böylece özel 
öğretim kurumlarının prestijlerinin' bozulmasını önlemek zaruri görülmüştür, îlân ve reklâm
lar', yayınlanmalarını ınütaakıp hemen ilgili vilâyetlere takdim olunmak gerekir. 

Maddi1 33. — Bu madde ile öğrencilerden alınacak ücretlerin miktar yönünden mesnetleri
nin bir tüzükle tesbiti zaruri görülmekte re âni ücret artışlarını önlemekte, zaruri hallerde 
hareket tarzı teslbit edilmektedir. 

Madde 34. — Bu madde, kurucu ile.bilhassa asıl görevleri özel bir okulda bulunan öğret
men ve yöneticiler arasındaki nizamı tesbit etmek, görevlilerin huzur ve emniyet içinde çalışma
larına imkân hazırlamak ve gittikçe gelişen Özel okulcüluğumuzu, müstakar bir eğitimci kad
rosuna kavuşturmak maksadiyle hazırlanmış ve yazılı olarak yapılacak sözleşmelerde pe g'ihi 
hususların yer alacağı sıralanmıştır. 

Madde 35. — Asgari aylık ücretlerle, ders ücretlerinin tesbiti zaruri görülmüştür. Bu 
ücret bareminin özel okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerimize kurumlarınca 
derine uygun olarak Ibir nis'bet-içinde daima artan aylık ücretler verilmesi imkânını turtadan 
as-la kaldırmıyacağı (muhakkaktır- özel okul öğretmenlik ve yöneticiliğinin taazzuvu da buna 
bağlıdır. 

Madde 36. — Bu madde özel okul öğretmen ve yöneticeleri ile ilgili bir sicil sistemi tesisi
ni de mümkün kılacak denetim ve gözetim görevlerinin hakkı ile ifasını kolaylaştıracaktır. 

Madde 37. ilâ 41. — Maddeler özel okul öğretmenlerinin kurumlarına karşı bağlılıklarını 
artırmak ve kurumlarının da onlara karşı ilgilerini temin için tş Kanunu esaslarına göre 
vaz'edilmiştir. 

Madd-e 42. —- Bu madde, aynı mahiyetteki hizmetlerin aynı. hakları vereceği prensibime dayan
maktadır. 

Madde 4ü. — Bu .madde, kanunun getirilme sebeplerinden olan teşvik ve desteklenre pren
sibinin gereği olarak konmuştur, yapılacak malî yardımların esasları tüzükle düzenlenmektedir. 

Madde 44. — özel öğretim k urumla rmııı teftiş makamı olarak Millî Eğitini (Bakanlığı bu .mad
de ile tesbit ve tasrih •edilmektedir. Bu kuruınlarnı Bakanlık genel müfettişleri ile vilâyetlerim 
ilköğretim müfettişlerince yılda en az bir 'kere teftişleri gerekli ve mümkün görülmektedîr. 

Teftişlerde kurumların özellide ve seviyeleri dikkate alınıacaktır. 

asgari 
kıdem-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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Madde 45. — 3512 sayılı, Cemiyetler Kanununun 30 maddesi «-.mevzuları itibariyle hususi mü-

ralkaibeye tabi tutulmuş olan cemiyetler üzerinde aidolduğu ma'kamlann murakabesine hıütaa'l-
Mfk hükümler anahfuzdur.» hükmünü- sevk etmiş.; 

Ti|»k 'Meçleni Kantinim 77 aıei maddesinde ise «tesis; gayesine göre .Devlet, vilâyet, belediye 
ve köyden hangisine taallûk ediyorsa onun teftişine tabidir.» hükmü mevcut bulunmuştur. 

Bu hükümlerden faydalaniBak suretiyle özel okul işletme çili ği yapacak olan özel hukuk tüzel 
kişilerinin işilnı işletmeeililik bakımından bütün faaliyet ve kararlariyle defter ve vesikalarınızı 
Millî Eğitim Bakanlığının murakabesine itaba -tutulması hususundaki zarurete kanunda bir .mes-
net temin etmek amaciyle 45 aıci maddenin tedvini uygun görülmüştür. 

Madde 46. — özel öğretim ıkuıııınlannda, meslekî ve ahlâki yetersizlikleri, zararlı faaliyet ve 
davranışları öğrencilerin, okul bünyesinin ve millî menfaatlerin aleyhinde sonuçlar veren kim> 
seterin çalıştırıknal arına . müsıaad.e edilemiyeceği bu madde ile açıkça tesbit edilmiş ve bu tesbit 
hayati bir önemde (görülmüştür-

Madde 47. — Resmî öğretim [kurumları itibariyle de cari ve zaruri bir icra t^arrafudur. . 
Madde ,48 üâ 5Q. — Bu maddeler resmî-okullar için. uygulanan idari ve inzibati esaslar ve icra' 

şekilleri .dikkate »lınmıak suretiyle ^edviıı. ledilmdşlçrdir. 
Madde 51. — ükı (kamunla ilgili olarak, -çıibarılmıası: zaruri <görülen tüzüğün, önemine binaen, 

hasırlanıp yayınlanmaısr için 6 aylık bir süre gsreMi bulunmuştur. :,.;:;. , ; 
Madde 52. — Yürürlüğe giriş • tarihi; kurumların intibak zorlukları 6 aylık bir mühletin t<a-

nıomıası zaruretinidoğımnıtştur. ~ ' 
Madde 53. — Bu madde ile şümulü çok geniş olan bu kanunun yürütücüsü tâyin edilmiştir. 
Geçici 'birinci madde — Mevcut özel Öğretim kurumlarının yeni ıkanuna intıbaiklamın şekü, 

şart ve süre yönlerinden, kurumların Özelliklerine göre tüzükle nizamlanması gerekmektedir. 

Cumhurnyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Âİpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim müesseseleri 
Kânunu teklifi (2/581) 

^20 Eylül 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hususi eğitim ve öğretimi teşvik ve korum;, kanunu gerekçesi ve metni ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin ifası için emir ve havalesini arz eylerim. 
Manisa Senatörü • 
Ferit Alpiskender 

Hususi eğitim ve öğretim müesseselerini teşvik ve koruma kanunu gerekçesi 

Bir taraftan memleket nüfusunun günden güne artması diğer taraftan buna denk olarak her 
yıl tahsil çağma gelen öğrenci sayısının yükselmesi, bunları resmî okulların karşılıyamıyacağı 
bir dunım yaratmıştır. Diğer yandan ilk, orta ve yüksek öğretim çağında bulunan bu .öğren
cilerin sayısına göre okullar açılmasını sağlıyubilecek nisbette millî gelirin artmadığı ve bütçe 
imkânlarının bu, öğrenci artjşiyle den'k olarak artırılmadığı hakikati meydana çıkmıştır. . Böy
lece her yıl -sayısı, artan .öğrenci miktarına, göre Devletin okullar açamaması sosyal hayatımızda 
çok önemli bir Maarif meselesi olarak belirmiş bulunmaktadır. 
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Bu hali bizden daha ilerde bulunan" Garp devletlerinin hayatında görmekteyiz. Ortaya çıkan 
•bu Maarif meselesini çözmek için kıyaslama yoliyle bugün varabildiğimiz ilk çözüm yolu veya 
çıkar yol hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin sayılarını çoğaltacak şekilde onları Devletin 
teşvik ve himayesine kavuşturmak olacaktır.' Ve buna ilk ve orta -öğretimden başlarsak yüksek 
öğretime Devletçe daha fazla yardım sağlamak imkânını da buluruz, ilköğretim Anayasamıza 
göre parasız olarak Devlet tarafından sağlanır. Yüksek öğretim yine Devlet tarafından yürütü
lür. Bu itibarla hususi eğitim ve öğretime Devletin uzanacak yardım eli veya bu öğretim sahasında 
yapılacak teşvik ve himayeyi, ilk ve orta öğretimde toplamak zorundayız. 

Birleşik Amerika Devletleri ve Avrupa filemi bugün bizim karşılaşmış olduğumuz dâvayı bu 
hayati yoldan giderek çözmüştür. Bizde ise bu hususta bugüne kadar esaslı hiçbir adım atılma 
dığı gibi eskiden kazanç ve bina vergilerinden muaf. olan hususi okullar bugün Gelir Vergisiyle 
Kurumlar Vergisine de tabi tutulmuşlardır. Diğer taraftan hususi eğitim ve öğretimi teşvik ve hi
mayesi altına alacak ve düzenliyecek şekilde bir hususi eğitim ve öğretim kanunu da Cumhuriye
tin ilâhından bu yana yapılmamıştır. 

Bu hususi öğretim ve.eğitimi bugüne kadar düzenliyen ve idare eden elimizdeki mevzuat : 
.1915 yılında tadile uğrıyan 20 Ağustos 1331 tarihinde yürürlüğe girmiş olan «meikâtibi hususiye 
talimatnamesi^ ve 789 sayılı maarif teşkilâtına dair olan sayılan küçük vo tarihleri eski olan 
birtakım hükümlerdir. " • • . . . - •• 

Amerika'dan misaller : ' * 
19 6J; yılında,yapılan son - sayıma göre Amerika'nın 50 »eyaletinde; 91853 resmî ilkokul ve 

13-574 hususi ilkokul; yine aynı. istatistiklere göre 25 084 resmî ortaokul ve lise buna mukaibil 
4 061-hususi ortaokul ve lise teslbit olunmuştur. • . •, : ; • 

Bizde ise resmî okulların sayısı tümü birden 26 979. dır. Bunların 26 240 ilkokullar, ve 
739 orta ve lise. Bunun karşısındaki hususi ana ve ilkokul sayısı Türk hususi okulu olarak 
95, ecnebi ana ve ilkokulu sayısı 24 ve azınlık okulları olarak ana ve ilkokulları sayısı JL19, ce
man 238 dir. \K 

Hususi Türk mekteplerinin orta ve lise mecmuu 101, ecnebi ve orta ve lise olarak 34, 'azınlık 
olarak 32. Ceman 167 dir. 

Amerika'da okul masrafları federal bütçeden değil mahallî ve eyaletlerin hususi veya mahal
lî bütçelerinden yapılır ki, bunlar dahi bir nevi okul sayılır. Böyle olmasına rağmen bizdeki 
hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin azlığı kendiliğinden meydana çıkar. 

Yönetmelikleri Millî Eğitim Bakanlığınca tetkik ve tasdik edilmekte olan hususi eğitim ve öğ
retim müesseselerinin faaliyetleri de devamlı olarak murakabe altında bulundurulmakta ve res
mî akullarla muadeleti tanınmış olan bu müesseselerin Devletin yapmakta olduğu eğitim yeT 
öğretim hizmetinden ayırmaya imkân yoldur. Böylece hususi eğitim ve öğretim okulları Devle
tin yapmıya mecbur bulunduğu hizmetleri üzerine almış ve,resmî okulların bir yardımcısı halin
de çalışmaktadır. Nitekim hususi okullarda bugün yetiştirilen 23 897 ilk ve ana okul öğrencisi 
ve 20 988 orta ve lise çağındaki öğrenciler olmak üzere ceman 44 885 çocuğu bu hususi okullar, 
barındırmakta okutmakta ve yetiştirmektedirler. Günden güne artışını sevinçle karşı
ladığımız okul çağındaki çocuklarımızın daha normal, şartlar altında ve mümkün olduğu kadar ko
laylıkla okumalarını ve okul öncesi çocuklar için açılan ana okulların çoğalarak genç nesillerin 
küçük yaştan itibaren sistemli bir şekilde eğitim ve öğretime hazırlanmaları için Devletçe sarf et
tiğimiz gayret ve fedakârlıkların yanında, sermaye ve ideal sahibi vatandaşların da hususi okullar 
açmak suretiyle bu dâvaya yardım etmeleri umumi menfaatlere daha uygundur. 

Gerçi'Gelir Vergisi Kanunumuz her kazanç sahibinin vergiye/ tabi olması prensibini kabul et
miş dse de gerek bizde ve gerekse' diğer devletlerde her hangi bir sahada beliren bir eksiği' 
veya' btıhrâni önlemek için o gibi sahalara belirli bir müddet için veya ihtiyaç tatmin edilin
ceye kadar birtakım muafiyetler, öncelikler ve* rüçhan'-hakları tanınması «asas prensibolarak 

M. -Meclisi ( S. dayısı : 495 e 1 nci ek) 



- 7 -
kabul edilmiştir. Vaktiyle meskensiz olan Ankara'da mesken yapımını teşvik için tanınmış 
olan muafiyetler, bugün turizmi teşvik için yapılan'muafiyetler bu kabildendir. Bundan başka 
umumi menfaatlere ve hayır için yapılan çalışmalar da yine birtakım muafiyetlere mazhar 
olmuştur ve olmaktadır. Memleketimizdeki ecnebi okullar ile cemaatler ve dernekler tarafın
dan kurulan vs idare edilen kolejlerin ve okulların gerek Gelir Vergisinden gerekse Kurumlar 
Vergisinden muafiyetleri bu kabildendir. Yine bu kabilden olarak hususi Türk okullarının 
da aynı şekilde bu vergilerden muafiyeti düşünülmüş ve bu husustaki kanuna ek kanunlarla tek
lif edilmiş 'bulunmaktadır. Bu da hiçbir zaman maliye Hazinesine zarar vermiypcektir. Çünkü 
bir hususi okuldan alınacak Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi tu'tarı orada çalıdan idareci 
öğretmenlerin ve müstahdeminin Hükümete ödetecekleri Gelir Vergisi karşısında bir hiçten 
ibarettir. Meselâ Mersin'deki îçel Koleji 1962 yılında 687 lira Gelir Vergisi ödemi§ olmasına 
rağmen o yıl Hazineye öğretmen, idareci ve müstahdeminin ödediği Gelir Vergisi miktarı 17 619,30 
TL. dır. Yine Bursa'da özel Bursa Koleji ^ynı yıl zarfında 1 368 lira Gelir Vergisi ödemesine 
mukabil maliyeye öğretmen ve personelin ödediği Gelir Vergisi tutarı 10 735,65 TL. dır. Bun
dan başka hususi okullarda okuyan çocukları resmî okullarda okutmak mecburiyetinde 
kalırsak »ana ve ilkokullarda 'bir öğrenci için yapılacak masraf vasati olarak 500 lira hesabe-
dilmiştir. Bu çağdaki hususi okullarda okuyan öğrenci miktarı 23 897 olduğuna göre bunlar 
Devlet okullarında bulunsaydı Hükümetçe bunl'ara 11 948 500 lira, ortaokul ve liselerde gün
düzlü okuyan yıllık masraf 1 000 lira hesabiyle 20 988 öğrenci için 20 988 000 liralık bir mas
raf icabederdi. Bu suretle de Devlet bütçesinden yapılacak masraf yekûnu 32 936 500 TL. sına 
baliğ olurdu. Bu suretle Devlet bütçesine bugünkü hususi eğitim ve öğretim müesseseleri 
32 000 000 liralık bir tasarrufu sadece Devletin bir kısım hizmetini üzerlerine almak suretiyle 
ifa etmektedirler, öğretmen, idareci ve sair personelin Devlet bütçesine her yıl ödediği Gelir 
Vergisi miktarı. ise 1963 bütçesinde TL. olarak gözükmektedir. Bütün bunlara mukabil 
ise bu kanun maliyenin yapacağı muafiyet miktarı 200 0(fö TL. sim aşmaktadır. 

işte ilişik olarak sunulan kanun teklifi bu gerçeklere dayanılarak işbu gerekçe ile Yüksek 
Meclisin müzakere ve kabulüne sunulmak üzere hazırlanmıştır. 
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0. SENATOSU MANİSA ÜYESİ FERİT ALPÎSKENÜER'İN TEKLİFİ 

Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri kanun teklifi 

Tarif 
MADDE 1. — «Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri», Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 

gerçek kişilerle tüzel kişiler ve Hükümetçe tanınmış Türkiyeli cemaatlar tarafından açılan, masraf
ları kendilerince karşılanan millî eğitimin gaye ve hedeflerine uygun eğitim faaliyetinde bulunan 
ve genel kültür meslekî bilgi ve maharet veren her derecedeki eğitim ve öğretim müessesesidir. 

Aidoldukları yabancı devletlerle olan ahdî münasebetlerimize göre önce açılmış ve tanınmış bulu
nan ecnebi okul ve dershaneleri de özel eğitim ve öğretim müesseseleridir. 

MADDE 2. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri şunlardır : 
a) Türk hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, 
b) Azınlık hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, 
c) Yabancı hususi eğitim ve öğretim müesseseleri. 

Müessese, açma şartlan ve izni 

MADDE 3. — Hususi bir eğitim ve öğretim müessesesi açmak istiyen Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olan gerçek kişilerle tüzel kişiler ve Hükümetçe tanınmış Türkiyeli cemaatlar Millî Eği 
tim Bakanlığından veya valilikten «müessese açma izni» almakla mükelleftirler. 

MADDE 4. — Yabancılar, Türkiye'de hususi eğitim ve öğretim müessesesi açamazlar. 

MADDE 5. — Hususi eğitim ve öğretim müessesesi açacak veya açılmış bir müesseseyi devir ala
cak olan gerçek kişilerin; 

a) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahibolmaları, 
b) Haysiyet ve namusu ihlâl edici bir suç veya ağır hapis yahut beş yıldan fazla hapis cezasiy-

İe mahkûm bulunmamaları, 
c) Kötü bir şöhrete sahibolmamalan şarttır. Tüzel kişiler veya Hükümetçe tanınmış Türkiyeli 

cemaatler tarafından açılacak hususi eğitim ve Öğretim müesseselerinin Millî Eğitim Bakanlığına 
veya valiliğe gösterecekleri temsilcilerde de bu maddenin birinci fıkrasında gösterilen şartlar ara-
nır. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya valilik yaptıracağı tahkikat üzerine sebep zikretmek suretiyle hu 
susi eğitim ve öğretim müessesesinin açılmasını reddetmek yetkisine haizdir. 

MADDE 6. — Müesseseyi açma izninde tesbit edilmiş olan hususlarda her hangi bir değişiklik 
yapılması, Millî Eğitim Bakanlığının veya valiliğin müsaadesine bağlıdır. 

Eğitim ve öğretime başlama şartları ve izni 

MADDE 7. — Hususi eğitim ve öğretim müessesesi olarak kullanılacak bina veya binaların 
maksada elverişli, sağlık şartlanna uygun ve sağlam olduğunu, gerekiyorsa yeteri kadar bahçesi 
bulunduğunu; müessese idareci ve Öğretmenlerinin gerekli vasıfları taşıdığını, yönetmelik ve müfre
datın müessesenin gayesine uygun olduğunu tevsik eden kurucuya veya kurucular temsilcisine Millî 
Eğitim Bakanlığı veya valilikçe «Eğitim ve öğretime başlama izni» verilir. 

MADDE 8. — Eğitim ve Öğretime başlama tenini aldığı tarihi takibeden iki ders yılı içinde eği
tim ve öğretime başlamıyan kurucu veya kurucular temsilcisinin her müessese açma hem de eğitim 
ve öğretime başlama izinleri iptal edilir. Keyfiyet gazetelerde ilân olunur. 
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MADDE 9. — Eğitim ve öğretime başlandıktan sonra kurucu veya kurucular temsilcisinin her 

hangi bir zorlayıcı sebeple hususi müessesenin açılmasına belirli bir süre için ara verme isteği, Mil
lî Eğitim Bakanlığınca veya valilikçe kabul edildiği takdirde müessese açma, eğitim ve öğretime 
başlama izinleri iptal edilmez. 

Müessesen iv kaparı ması veya kapatılma s ı 

MADDE 10. — Kurucu veya kurucular temsilcisi, Millî Eğitim Bakanlığına veya valiliğe sebep 
göstermek ve gerek bu makamlara, g;erek idarecilere, öğretmenlere ve valilere üç ay önceden yazı 
ile haber vermek şartiyle müessesesini veya müesseselerini kapatabilir. 

Okulların kapanması ancak bütünleme imtitihanlanndan sonra olabilir. 

MADDE 11. — Teftiş ve denetlemler sonucunda : 
a) Türkiye Cumhuriyetinin mevcut esaslarını sarsıcı hareketlere giriştikleri, 
b) Memlekette mevcut nizamları yıkıcı faaliyetlerde bulundukları, 
c) Ahitlere, kanunlara, yönetmeliklere, ve emirlere aykırı harekette ısrar ettikleri tesbit ve tev

sik edilen müesseseler, Millî Eğitim Bakanlığının veya Hükümetin kararı ile kapatılabilir, veya 
okula el koyarak öğretimi devam ettirebilir. 

MADDE 12. — Kapanan veya kapatılan müessese yahut müesseselerin mühürlerini, öğretmen 
ve öğrencileriyle ilgili bütün defterleri, dosyaları ve evrakı Millî Eğitim Bakanlığına veya valiliğe 
devir ve teslim edilir. 

Müessese binalarının inşası, tevsii ve tadili 

MADDE 13. — Yeni müessese binası yaptıracak veya mevcut müessese binalarını tevsi ettire
cek hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin kurucu veya kurucular temsilcisi, plânlarını Millî Eği
tim Bakanlığına veya valiliğe inceletip onaylatmak zorundadır. 

MADDE 14. — Yeni müessese binası yaptıracak ve mevcut müessese binalarını tevsi ettirecek 
azınlıklar ile yabancılar Millî Eğitim Bakanlığınm müsbet mütalâası üzerine Bakanlar Kurulundan; 
binalarının tadillerinde ise valiliklerden izin almak zorundadırlar. 

Yönelim ve öğretim, üyeleri 

MADDE 16. — Her derece ve vasıftaki özel bir eğitim ve öğretim müessesesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür tarafından idare edilir. 

Bir kimse, birden fazla müesseseye müdür olamaz. Kuruculardan biri gerekli vasıfları taşıyorsa 
o kurucu aynı zamanda; o müessesenin müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmıyan 
kurucu, kurucular veya kurucular temsilcisi müessesenin yönetim, eğitim ve öğretimine hiçbir şekilde 
karışamazlar. 

MADDE ltf. — Her derece ve vasıftaki hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin idareci ve Öğ
retmenlerinde, en az, benzeri resmî müsseselerde çalışan idareci ve öğretmeni erdeki vasıflar ara
nır. 

MADDE 17. — Türk özel eğitim ve öğretim müesseselerinin müdürleri kurucu tarafından. 
idareci ve öğretmenleri müdür tarafından inha edilerek Millî Eğitim Bakanlığının onayına sunulur. 

Müessesede çalışacak diğer memur ve işçilerin tâyinleri müdüre aittir. 
Müdür ile müessesede çalışacak idareci, öğretmen ve diğer kişiler arasında iş ve ücret hakkında 

yazılı bir «sözleşme» yapılır. 
MADDE 18. — Azınlık hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin müdürleri kurucu, kurucular 

veya Hükümetçe tanınmış cemaatler tarafından inha edilerek Milli Eğitim Bakanlığının onayına 
aunulur. 
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Millî Eğitim Bakanlığı, gerekirse, bu özel müesseselerde çalışan Türkçe ve Türk kültürü ders

leri öğretmenlerinden birine ilâve olarak müdür yardımcılığı ödevini de verebilir. 
Bu hususi müesseselerde çalışan Türkçe ve Türk kültürü dersleri öğretmenlerinin tâyinleri 

6531 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde; diğer öğretmenlerle idarecilerin tâyinleri ise azınlık 
Özel eğitim ve öğretim müessesesi müdürünün inhası üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

Azınlık hususi eğitim ve öğretim müessesesinde çalışacak diğer kişilerin tâyinleri müdüre aittir 

MADDE 19. — Yabancı okul veya dershanelerin müdürleri kurucular tarafından inha edilerek 
Millî Eğitim Bakanlığının onayına sunulur. 

Türk müdür yardımcısı ile Türkçe ve Türk kültürü dersleri öğretmenlerinin tâyinleri Mil
lî Eğitim Bakanlığınca yapılır. Diğer öğretmenlerin, idarecilerin, müzakerecilerin, memurların 

tâyinleri, müdürün inhası üzerine, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

MADDE 20. — Müdürün, idarecilerin, öğretmenlerin görevlerine son verilmesi, tayinlerindeki 
esasa, teftiş ve denetleme sonucuna veya 58 nci madde hükmüne göre yürütülür. 

Öğretim ve eğitim *' 

MADDE 21. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri - en az - benzeri resmî müesseselerdeki -
ne denk veya muadil bir program uygularlar. 

Bu hususi müesseseler, programları ile yeni konulara ve ileri denemelere yer verebilirler. Bu 
gayeler için öğretim süresini benzeri resmî müesseselere göre uzatabilirler. 

Ancak, programlar, denemeler ve öğretim-süıosi, Millî Eğitim Bakanının onayından sonra uy
gulanır. 

MADDE 22. — Bu hususi müesseseler, öğretim çalışmaları yanında, Millî Eğitimin gaye ve 
hedefe uygun eğitim faaliyetlerine yer vermek zorundadırlar. 

MADDE 23. — Bu hususi müesseselerde ders ve buna bağlı imtihan, toplantı, nöbet* eğitim 
kollan faaliyetleri ve benzerleri, bir bütün sayılır. Bu ödevlerden her hangi birini yapmıyan-
lar, dersini yapmamış gibi muamele görürler. 

öğrenci ücretleri 

MADDE 24. — Müesseseler Haziran ayı başında, ertesi ders yılı için öğrencilerden alacak-
lan her türlü ücreti bir liste halinde ve gerekçesiyle birlikte valiliğe verirler. 

Liste uygun görülürse 15 gün içinde tasdik ve müesseseye tebliğ edilir; uygun görülmediği 
takdirde müessesenin durumu valiliğin başkanlığında millî eğitim müdürü, belediye iktisat müdü
rü, bölge iktisat ve ticaret müdürü, ticaret odası temsilcisi ile üç özel müessese temsilcisinden kuru -
lacak «Ücret Takdir Komisyonu» tarafından tesblt edilir. Ücret Takdir Komisyonunun bu toplan
tısında ilgili müessese müdürünün izahatı dinlenir, fakat oya- iştirak ettirilmez. 

Kurumların itirazı halinde, son karan Millî Eğitim Bakanlığı verir. 

MADDE 25. — Onaylanan ücret listelerinin tebliğinden bir ay sonra, müesseseler, düzen-
liyecekleri bütçelerini valiliğe onaylatmak zorundadırlar. 

Müdür, idareci, öğretmen ücretleri ve, hakları 

MADDE 26. — Türk hususi eğitim ve öğretim müessesesi ile müdür, idareci ve öğretmenler 
arasında, iş akdinin yazılı olarak yapılması mecburidir. 

Yazılı sözleşmede aşağıdaki hususlann göste 'ilmesi şarttır. 
1. Ders sayısı ve görev nev'i, 
2. Ücret miktan. 
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Ders sayısının, görev nev'inin ve ücretin değişikliğinde yazılı sözleşmenin yenilenmesi mec

buridir. 
Türk hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde fiilen çalışan ve başarıları resmî okullarda 

uygulanagelen esasa göre tesbit edilen müdüre, idareciye ve öğretmenlere, her üç yılda bir, ya
zılı sözleşmede belirtilen yüzde nisbetinde ücret zammı yapılır. 

MADDE 27. — Azınlık hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde - Türkçe Türk Kültürü dersi 
öğretmenleri hariç - ücretle çalışan öğretmen ve idarecilere 26 ncı madde esasları uygulanır. 

MADDE 28. — Yabancı hususi okul ve dersa nelerde Türk müdür ile Türkçe Kültür dersleri öğ
retmenleri 26 ncı maddenin son fıkrasına; ücretle çalışan diğer öğretmenler ise 26 ncı madde hü
kümlerine tabidir. 

MADÖE 29. — Yazılı sözleşmede tesbit edilecek ilk aylık ücret, idareci ve öğretmenin öğre
nim derecelerine göre, benzeri resmî okullardaki ilk maaş miktarından az olamaz. Ders saati ile 
çalıştırılacak öğretmenlere verilecek ilk ders saati ücreti, benzeri resmî okullardaki öğretmenlerin 
ilk aldıkları maaşın okutmaya mecbur oldukları ders saatine bölünmesinden çıkacak miktardan az 
olamaz. 

MADDE 30. — Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, her ay sonunda verilir. 
Müdüre, idareciye, öğretmene ücretlerini haklı bir sebep olmaksızın vaktinde ödemiyen müesse

se, bu ücretleri, geçecek her gün için % 3 fazlasiyle ödemeye mecburdurlar. 

MADDE 31. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, müdür, idareci ve öğretmenlerin ücretle
rini - yönetmeliklere göre yükümlü bulunduklan görevleri yapmalan şartiyle - ders yılı içindeki 
tatil günlerinde, imtihan ve tatil aylannda da ödemeye mecburdurlar. Bunun hilafına yapılacak 
sözleşmeler bâtıldır. 

MADDE 32. — Talim veya manevra dolayısiyle silâh altına alman ve bir resmî görevi olmıyan 
müdür, idareci ve öğretmenler, bu müddet zarfında ücret alma hakkını muhafaza ederler. Ancak, 
yedek subay olarak veya sair suretlerle askerî hizmet karşılığı aylık alan müdüre, idareciye ve 
öğretmenlere almakta bulunduklan bu aylık müesseseden aldıkları ücretten az ise, müessese, ilgi
liye aradaki farkı ödemekle mükelleftir. 

Kısmî veya umumi seferberlik dolayısiyle silâh altına alınan ve bir resmî görevi olmıyan müdür, 
idareci ve öğretmenler hakkında - müessese faaliyetine devam ediyor ise - bu maddenin birinci 
fıkrası uygulanır. 

tik muvazzaf askerlik hizmeti için silâh altına alınan müdüre, idareciye ve öğretmenlere nor
mal askerlik müddetince ücret verilmez. 

Müessese ile müdür, idareci ve öğretmenler arasındaki yazılı sözleşme belirli bir müddeti ihti
va edip de bu süre ilgililerin silâh altında bulunduklan sırada kendiliğinden sona eriyorsa, yazılı 
sözleşmenin bitiminden itibaren, müessese, ücret ödemekle mükellef tutulamaz. 

MADDE 33. — İki aya kadar olan hastalıklarını resmî bir tabip veya resmî bir hastane raporu 
ile tevsik eden müdür, idareci ve öğretmenlerin ücretleri tam olarak müessese tarafından ödenir. 

îki aydan fazla süren hastalıklarını tam teşekküllü bir hastane raporu ile tevsik eden ve hususi 
okullar Eemkli Sandığına dâhil müdür, idareci, öğretmenlerden beş yıla kadar hizmeti olanlara 
altı ay; beş yıldan on yıla kadar hizmeti olanlara bir yıl; on yıldan fazla hizmeti olanlara tam 
ücretli izin verilir. Bu maddelerin ücretlerini hususi okullar Emekli Sandığı öder. 

MADDE 34. — Müdür, idareci ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde, ilgililer, doğumdan ön
ce üç, doğumdan sonra da üç hafta izinli sayılırlar. Hamilelerin bu 45 günlük ücretleri veya do
ğumun 15 gün daha îstirahati gerektirdiği resmî bir tabip raporu yahut resmî bir hastane raporu 
ile tevsikedilmesi halinde, iki aylık ücretleri tam olarak ödenir. îki aydan fazla istirahati gerek
tiren doğum hallerinde 33 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 
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MADDE 35. — Müdürün, idareci veya öğretmenin ölümü sebebiyle eşi ve çocuklarına; bunlar 

bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine, müteveffanın aylık ücretinin üç 
mislinden az olmamak üzere, Ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 36. — Yazılı sözleşme süresi sonunda sözleşmenin yenilenmemesinden dolayı müdü
rün, idarecinin, öğretmenin işine son verilmesinde veya kendi arzulariyle ayrılmalarında anlaş
mazlık olursa, taraflar arasında akdedilmiş sözleşme esasları da dikkate alınmak şartlyle Millî 
Eğitim Bakanlığı son kararı verir. 

MADDE 37. — Hususi eğitim ve öğretim okullarının ve okul derecesine sahip hususi meslek 
müesseselerinin müdür, idareci ve öğretmenleri, benzeri resmî okullardaki müdür, idareci ve öğ
retmenlerin istifade edecekleri şehir içi, yurt içi ve yurt dışı indirimli taşıt tarifelerinden fayda
landırılırlar. 

MADDE 38. — Hususi eğitim ve öğretim kurumlarının müdür, idareci ve öğretmenleri, tören 
ve teşrifatta resmî okullar müdür, idareci ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler. Şu kadarki 
protokolda resmî okullardan sonra gelirler. 

MADDE 39. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri başka bir emeklilik rejimine tabi bulun-
mıyan müdür, idareci, öğretmen ve memurlarının hastalık hallerinde ücretlerini vermek ve malûl
lük, emeklilik hallerinde geçimlerini sağlamak ınaksadiyle, müşterek bir «Hususi eğitim ve öğ
retim müesseseleri Emekli Sandığı» kurarlar. 

Bu emekli sandığından hangi müesseselerin ve personelin hangi şartlarla faydalanacaklarını 
sandık statüsü tâyin eder. 

.... Müesseselere yapılacak yardrmlur 

MADDE 40. — Teftiş ve denetleme sonucunda lâyık görüldüğü takdirde Türk hususi eğitim 
ve öğretim müesseselerinin eğitim ve öğretim çalışmalarına, yapacakları denemelere ve -bu ka
nunun ilgili hükümleri çerçeyesi içinde kalmak suretiyle- kuracakları yahut tevsi edecekleri 
yeni binalara Devlet, maddeten ve manen yardım eder. 

Bu maksatla : 
1. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde, muadeleti onaylanmış olup da yeteri kadar gelişmemiş, 

maddi sıkıntı ve sarsıntı içinde bulunan müesseselere «hususi eğitim ve öğretim müesseselerine 
yardım» adı alltında bir fasıl açılır. 

2. Resmî kadrolu öğretmenlik, idarecilik ve müzakerecilik görevi alabilirler. 
3. Yeni inşa edilen veya büyük çapta tamirat ve genişletmeye ihtiyaç duyan hususi eğitim 

ve öğretim müesseseleri, inşaat bedelinin % 25 ini geçmemek şartiyle Başbakanlığın delâleti ile 
hususi ve resmî Bankalardan kredi temin ettikleri takdirde 5 yıl vadeli olarak % 5 faizle kendi
lerine kredi açılır ve bu yolda açılan kredi ile kendilerine yapılan İkrazattan dolayı Muamele 
Vergisi veya her hangi bir resim ve ücrete tabi kılınmazlar. 

MADDE 41. — Millî Eğitim Bakanlığı her yıl okul mevcudunun % 3 ünü aşmamak şartiyle 
hususi okullara yatılı iseler parasız yatılı, yatısız öğrenci alınmasını o okulun Türk olan müdür 
başyardımcısı veya yardımcısının mütalâasını alarak gönderebilir. Yatılı Öğrenci miktarı % 3 ü 
bulmuş ise % 2 nispetinde de yatısız ve % 2 nispetinde de indirmeli öğrenci kabulünü okuldan 
Istiyebilir. Bunları sınavlı veya sınavsız olarak kabul etmek ve bunlardaki nitelikleri tespit et
mek okul idaresine aittir. 

Teftiş ve kontrol 

MADDE 42. — Her derece ve vasıftaki hususi eğitim ve öğretim müesseseleri teftiş ve kont
rol (denetleme) yetkisini taşıyan ilgililer tarafından teftiş ve kontrol edilebilir. 
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MADDE 43. — Müesseselerin teftiş ve denetlemeleri, benzen .^emî kurumlarda uygulanan 
esaslara göre yürütülür. 

MADDE 44. — Hususi bir eğitim ve öğretim kurumunun teftiş ve kontrolü somuta* «^teri
len lüzum üzerine, Millî Eğitim Bakanlığı o müesseseye geçici olarak sorumlu bir müdür tâyiu 
edebilir. Bu geçici müdür o müessesenin idaresini, öğretimini ve eğitimini düzene koyup perso
nelim yetiştirinceye kadar o kurumun başında sorumlu müdür olarak kalır ve görevinden ancak 
Millî Eğitim Bakanlığının muvafakati ile ayrılabilir. 

MADDE 45. — Hususi öğretim ve eğitim müesseseleri, resmî teftiş ve kontrol neticesinde Ba
kanlıkça kendilerine yapılacak uyarıcı, yol gösterici fikir ve direktifleri en iyi niyetle yerine ge
tirmekle mükelleftirler. 

İdareci veya öğretmenlerin tabi oldukları yasaklar 

MADDE 46. — Her derecedeki hususi okullarda çalışan öğretmenlerin kendi çocukları, torun
ları kardeşleri ve kardeş çocukları ile kendi velayeti altında olup ailesi içinde ikamet eden ev
lâtlık ve benzerleri hariç olmak üzere kendi öğrencilerine hususi ders vermeleri yasaktır. An
cak bulundukları okul öğrencilerinden bütünlemeye kalanlar ile sınıf seviyesine göre geıi bulu
nanları yetiştirmek istiyen öğretmenler okul aile birliği yönetmeliği esaslarına uygun olarak okul 
idaresinin tesbit edeceği yerde ve zamanda kurslar açabilirler ve durumu Millî Eğitim Müdürlü
ğüne haber verirler. 

Bunun aksine hareket eden öğretmenler hususi eğitim ve öğretim kanununun 51 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası delaletiyle meslekten çıkarılırlar. 

MADDE 47. — Bu sebeple cezalandırılmış olan idareci ve öğretmenlerin Millî Eğitim Bakan
lığına vâki olacak itirazlarını Millî Eğitim Talim ve Terbiye Dairesi tetkik ederek kesin olarak 
karara bağlar. 

MADDE 48. — Resmî müesseselerde ve okullarda vazifeli olanların hususi eğitim ve öğretim 
müesseselerinde alacakları ek görevlerden dolayı alacakları ücretleri girdikleri müessese ile ser
best anlaşma esasına göre aralarında tesbit ve tâyin ederler. Böyle bir anlaşma mümkün olmaz
sa veya anlaşmazlık çıkarsa mükellef oldukları ders saati bakımından resmî okullardaki esaslar 
uygulanır. 

İdareci ve nqrelme.nl erin cezalaudırdvı<tsi: 

MADDE 49. — İdareci veya öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyet ve derecelerine göre 
aşağıdaki cezalar verilir : 

1. İhtar, 
1. Tevbih, 
3. Ders ücreti kesilmesi, ' 
4. (Bir günlükten bir aylığa kadar) ücret kesilmesi, 
5. İstifa edilmiş sayılmak, 
6. Meslekten çıkarılmak, 
Bu cezaların uygulama tarzı ve mahiyetleri bir yönetmelikle tesbit ve izah edilir ve bu yönet

melikler Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Heyetinin tasdikinden sonra yürürlüğe girer. 
Resmî okulların yönetmeliğinde aynı cezalar mevcut ise hususi okulların yönetmeliği de buna uy
mak zorundadır, 
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' - .7eza veren kurullar ve, makamlar 

MADDE 50. — *»w,'1§ v e kontrol (Denetleme) sonuçlarına göre : 
a) An» - c ilkokullar ile kurs, dershane ve yurtların idareci ve öğretmenlerine verilecek 

oe?*xui, hususi eğitim ve öğretim kurumlarından da katılacak birer temsilci ile «Vilâyet disiplin 
kurulu», 

b) Orta dereceli kurumların idareci ve öğretmenlerine verilecek cezaları ise, Millî Eğitim 
Bakanlığı disiplin kurulu tâyin eder. 

MADDE 51. — ihtar cezası, aşağıdaki makamlar tarafından doğrudan doğruya verilir. Bu 
ceza, ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtiraz edilemez ve sicile geçmez. 

1. Millî Eğitim Bakanı 
2. Vali, 
3. Millî Eğitim Müdürü, 
4. Kurumun sorumlu müdürü. 

MADDE 52. — Tevbih cezası yukarıda sayılı makamlar tarafından verilir; sicile geçer; şu 
kadarki müessesenin* sorumlu makamı tarafından verilmiş ise bir üst makama vâki olan iti
razdan sonra sicile geçebilir. 

MADDE 53. — Ders ücreti kesilme cezası, yukarıda sayılan makamlar tarafından ' her biri 
ile kendi emir ve icra yetkisine göre verilir ve uygulanır. 

MADDE 54. — Olağanüstü veya acele haikrde müessesenin sorumlu müdürü, idareci veya 
öğretmenleri kendi sorumluluğu hakkında görevlerinden geçici olarak menedebilir ve durumdan 
ilgili üst makamı derhal haberdar eder. 

MADDE 55. — ihtardan gayrı cezalar sicile geçer ve bu cazalara karşı itiraz ve şikâyet yolu 
Devlet memurları hakkındaki usûllere tabidir. 

idareci veya öğretmenlerin taltifi 

MADDE 56. — Bir öğretim yıln içinde, eğitini ve .öğretim görevlerinde üstün başarı gösterdik 
leri teftiş raporu ve müdürün talim sicili ile beliren özel eğitim ve öğretim müesseselerinin ida
reci veya öğretmenleri, ana ve ilkokullarda valiliklerce, ortaokul ve liselerde ise Millî Eğitim 
Bakanlığınca takdirname ile 'mükâfatlandırılırlar. Başarının derecesi ve okulun kâr durumu mü
sait ise bir aylık ücret tutarı da müessese tarafından kendilerine ikramiye olarak verilir. 

MADDE 57. — Hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde başarı ile çalışan idareci veya öğ
retmenler, görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak üzere kültür anlaşmalarından sağlanacak burs 
larla dış memleketlere gönderilirler. Bu burslardan gerekli kontenjan, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ayrılır. 

Hususi eğitim JV öğretim müesseselerinin muafiyetleri ve kayınlmaları 

MADDE 58. — Hususi eğitim ve öğretim maksadına tahsis edilmiş binalar ve bunların 
müştemilâtı, bu maksatla kullanıldıkları müddetçe Bina Vergisinden muaftır. 

MADDE 59. — Hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin ecnebi memleketlerden getirecekleri 
her türlü eğitim ve öğretim ders aletleri ve vasıtaları Gümrük Vergisi ve resimleriyle Gider Ver
gisinden muaftır. 

Bunların, eğitim ve öğretime yarıyacağı ve bu müessesede kullanılacağı Millî Eğitim Bakanlı
ğının tasdiki ile bu muafiyetlere nail olur. 

Beş yıldan önce bu alet ve vasıtaların her hangi bir sebeple satılması halinde tabi oldukları 
Gümrük Vergisi ve resimleriyle Gider Vergisinin % 25 i bunlardan tahsil olunur. 
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MADDE 60. ~ Türk hususi eğitim ve öğretim müesseseleri : 
a) Devletlerarası anlaşma yolu ile sağlanan dış kültürel yardımlardan Millî Eğitim Bakanlı

ğının uygun bulduğu ölçüde, 
b) Gelişmelerini sağhyacak projeler için dış kültürel tesis veya teşekküller tarafından ya

pılacak yardımlardan isê  Millî Eğitim Bakanlığının tasvibinden sonra faydalanabilirler. Şu kadar 
ki, hususi .hukuka göre yapılacak hibe ve teberrular, bu hüküm dışındadır. 

MADDE 61. — Yeni açılacak hususi Türk eğitim ve öğretin müesseselerine, Millî Eğitim Ba
şkanlığının veya mahallî Hükümetin aracılığı ile Maliye Bakanlığı, Millî Emlâk, belediyeler ve 
özei idareler tarafından bedelsiz olarak veya uygun kıymet takdiri ile kendilerine gayrimen
kul tahsis ettirilebilir. Bu gayrimenkullerden 10 yılı aşmadan tahsis gayesi dışına çıkanlar bu ida
relerin bu müesseselerden kendilerine bağışladığı değer pahası istiyebilir. 

MADDE 62. — Halen hususi eğitim ve öğretim müesseselerinde çalışan müdür, müdür yardım
cısı ve diğer idareci ve Öğretmenlerin vazife karşılığı aldıkları ücret bakımından müktesep hakları 
saklı tutulmuştur. 

Bu öğretmenlerin başka vazifelere geçmeleri halinde bu müesseselerde geçirdikleri müddetler 
borçlanma yolu ile emeklilik hakkına mahsubedilir ve kıdemlerine eklenir. 

MADDE 63. — Hususi eğitim ve öğretim müesseseleri, ders yılının birinci gününün sonuncu 
çalışmalarını bir yönetmelikle tesbit ederler.' Ancak okulların bu müddet içerisindeki asgari ders 

. gününü tesbit ve tâyin etmek Millî Eğitim Bakanlığına aittir. -
öğretime başlamanın ilk haftası bir ders yılrnn kapsadığı küçük büyük bütün tatil günlerinin 

miktarını, başladığı ve bittiği günleri, okulun bulunduğu coğrafî mevkie, iklim şartlarına ve 
öğretmenlerin umumi isteklerine uyarak tesbit etmek okulun öğretmenler meclisine aittir. . 

MADDE 64. — Muadeleti tanınmamış olan bir hususi okulun ara sınıflarından ayrılıp muadeleti 
tanınmış hususi diğer bir okula girmek istiyen öğrenciler, -öğretim yılı başladıktan sonra bir ay 
içinde, girmek istedikleri okulun öğretmenlerinden kurulacak bir komisyon tarafından imtihan 
edilirler, öğrencinin kabul edileceği sınıf bu komisyon tarafından bir tutanakla tesbit ve tâyin 
olunur. Bu tutanağın bir nüshası Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Bu öğrenciler, komis
yonun tesbit ettiği sınıftan yukarısına devam ettirilemezler. • 

MADDE 65. — Ecnebi dil öğreten hususi okullardan birinden diğerine veya diğer bir resmî 
okula nakil, mevcut yönetmeliklere ve Millî Eğitim Bakanlığının emirlerine tâbidir. 

MADDE 66. — Hususi eğitim ve öğretim müesseselerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisin
den hangi ölçülerde ve ne kadar müddet için muaf tutulacakları bu kanunlarda yapılacak değişik
liklerle sağlanacaklardır. 

MADDE 67. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 68. — Bu kanun hükümlerinin yürütülmesine Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları 
memurdur. 
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Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine? hizmet gayesiyle kurulan,-dernek 
ler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 

(2/617) 

3 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okullarda va
zifeli öğretmenlerin sosyal güvenlikleri hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını emirlerinize arz ederim. 
Kırşehir Milletvekili 

Jf. Erdemir 

GEREKÇE ' 

Türkiye'de özel okulları, özel teşebbüs tarafından açılmış özel okullar, âmme menfaatine 
hadim dernekler tarafından açılmış ve kâr gayesi gütmiyen özel' okullar diye iki • katagori için-y 
de mütalâa etmek icafbeylemektedir. "" • v . • •>• . 

Kanun teklifimizin hedefi kâr gayesi ile 'açılmış -bulunan ve mülkiye ve işletmesi Özel te
şebbüse aidolan okulların öğretmenlerinin sosyal güvenliklerini teminat altına almak olmayıp, 
âmme menfaatine hizmet maksadiyle kurulmuş olan dernekler tarafından; "açılmış olan.ve kâr 
ve kazanç gayesi gütmiyen ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altında çalışan özel okullar 
öğretmen ve idarecilerin sosyal güvenliklerini sağlamaktır. 

Bu çeşit özel okulun sayısı bir - iki rakamını geçmemekte olup, mevcudolanlar da yıllar
dan beri memleket eğitimine değerli hizmetler görmektedirler. Bunlardan biri Büyük Ata
türk'ün irşatları ile 1928 yılında kurulmuş olan Türk Eğitim^ Demeği tarafından 1932 de açı-
hp bugüne kadar her gün biraz duna gelişerek memleket maarifine değerli hizmetler gören 
Ankara Türk Eğitim Derneği Kolejidir. 

Yabancı biıvdilin bir Türk kolejinde de öğrenebileceği kolej işletip yabancı dille öğretim 
yapmaya millet olarak. kaadir ve <ehlolduğumuzu ispat ve teyit maksadiyle Ulu önderin 
irşatları ile 30 küsur sene evvel kurulmuş ve işlemekte ohm Jbu Kurumun hayırlı ve. .faydalı 
hizmetlerini sayıp dökmeyi zait addederim. Zira bu hizmetleri herkesçe malûm ve.müsellemdir. 
Bugün öğretmen vo idarecilerine 8,5 milyon lira\ yıllık ücret ödediğini, 'boş binin .̂ •üzerinde 
öğrencisi 'bulunduğunu söylemek yurt eğitimine ya])tığı müessir ve faydalı hizmetin * azametini 
ifadeye kâfidir sanırım. . . : . _ 

îşte bu dev hizmetlerini zevkle yâdettiğiuıiz bu müessese ehil ve muktedir öğretmen sikin
im çekmekte ve ehil, muktedir öğretim üyelerinin ilk fırsatta bünyesinden kopmasının za
rarlarını telâfi edememektedir. 

öğretmen ve idarecilerinin yarısından fazlası resmî okullarda ek görevlidirler. Bir 'kısıra 
fen dersleri öğretmenleri de Etibank, Sümerbank gibi müesseselerde çalışan mühendis ve kim
yager „. gibi meslekleri öğretmenlik olmıyan kimselerdir. '_ , 

Ek görevli rösmî okul öğretmenleri ve idarecileri istedikleri anda işlerini bırakabilmekte ve 
bırakmakta, koleje üvey evlât gibi muamele yapabilmeleri bulunmaktadır. Mesleki Öğretmenlik 
olmıyanlarm da bir asli öğretmen kadar faydalı oabileceği elbette münakaşa götürür. 

Bütün bu mahzarların izalesi yolu ve ç.ar?si bu dernek kolejini öğretim üyelerini sosyal-
güvenliğe kavuşturmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı; 495 e 1 ııci e)k) 
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Aynen resmî okullar öğretmenleri gibi âmme. fonksiyonu ifa eden va âmmenin malı olan bir 

müessesede çalışan bu öğretmenlere resmî okul - öğretim üyelerine tanınan sosyal güvenlik hak
kının tanınmaması, kâr gayesiyle açılmış olan ve özel teşebbüs tarafından işletilmekte olan 
okullar öğretmenlerinin statülerine tabi tutulmaları adalet ve hakkaniyet esaslarına aykırı 
bir tutumdur. Bu adaletsizliğin telâfisi âmme menfaatine hadim cemiyetler tarafından açılmış 
bu gibi okul öğretim üyelerinin resmî okul öğretmenleri gi'bi emeklilik hakkından faydalan
maları ile - mümkün olabilecektir. 

Nitekim, 6585 sayılı Kanunla 'azınlık okulları Türk ve Türkçe öğretmenlerine, 6888 sayılı Ka
nunla Devlet Tiyatrosunda ücrette veya mukavele ile çalışan sanatkârlara, 5375 sayılı Ka
nunla yüksek öğretim öğrenci - yurtları ve aseslerinde çalışan müdür, müdür muavini ve me-
murlaTa emeklilik - hakkı tanınmıştır. 

Yurdumuzun eğitim hizmetinde bu gibi kâr gayesi gütmeyen ve âmmeye hizmet gayesiyle ku-
.rulimuş bulunan teşekküllerin açtıkları okulların ne derece faydalı olacağı Türk Eğitim Der
neğinin açılmış bulunduğu kolejin faydalı ve ha'shi çalışmaları ile ispat edilmiştir. Bu çığırın 
feyizli şekilde gelişmesi için emsali müesseseye daha iyi ve daha rahat ve ciddî çalışma imkânları
nın. tanınması lâzımdır. 

Bu müesseselere kaderini bağlıyacak ve mesaisini bu okullara teksif edecek öğretim üyesi te
min edebilmek için bu gibi müesseseler öğretini, üyelerine ameklilik hakkının verilmesi sure
tiyle sosyal güvenliklerinin sağlanması lâzımdır. 

Bu takdirde en iyi öğretim üyeleri ile örnek bir tahsil müessesesi haline süratle gelecek, 
bünyevî gi'bi görülen bâzı arazlar süratle düzelecektir. 

Emekli Sandığı borçlandırılm'ak, sigorta kurumundaki primlerini almak suretiyle en ufak bir 
malî külfete uğramadan hu işi başaracaktır. Esasen Türk Eğitim Derneği Kolejinin bugünkü öğ
retim üyesi sayısı - 250 civarında, bu rakam büyük bir külfeti icabettirmez. 

Teklifimizin kabulü Türk •ağitimine hizmet olacaktır. 

KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUMDUK ERDPMİR'İN TEKLİFİ 

Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin 
sosyal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Umumi menfaatlere hizmet eden dernekler tarafından kazanç gayesi takibedil-
meksizin açılmış olan ve Millî Eğitim Bakanlığının denetine tabi tutulan ilk ve orta dereceli 
okullarda aylık ücretle çalışan öğretmenlerin bu okullarda geçen hizmetleri, intisap tarihlerin
den itibaren aynen resmî okullarda geçmiş gibi sayılarak kendilerine emeklilik hakkı tanınır. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşri ıtarihinden itibaren altı ay içinde Emekli Sandığına müracaat 
edecek bu gibi öğretmenler maaş ve dereceleri, ve geçmiş hizmet yıllarının tamamı nazara alına
rak borçlandırılır. 

5417 sayılı Kanun gereğince ihtiyarlık sigortasına ödedikleri primler, bu kurum tarafından 
Emekli Sandığına devredilir ve bu meblâğ Emekli Sandığına borçlanılacak miktarla takas ve 
mahsubedilir. 

MADDE 3. — işbu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiy
le kurulan dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 

kanun »teklifi (2/Ö18) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gerekçesi ile birlikte leffen takdim1 ettiğim •? Anime menfaatine hizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri» hal-ckındıalki kanuni 
teklifim m kanunlaşması içini' gereğini1 saygı ile rica ederdim. 

5 . 12 . 196.". 

Aldan» Milletvekili Kkmya Milletvekili Adana Milletvekili Kavserli Milletvekili 
K. Sanibrahimoğlu F. özlen M. Geçioğlu M. Göker 

Adıyaman Milletvekili Maraiş Milletvekili Sinop Milletvekili Sakarya Milletvekili 
M. Deniz E. Kaplan M. Kaptan Y. Vlusoy 

Antalya Milletvekili Adana Milletvekili Tdkat Milletvekili Hatay Milletvekili 
N. Kerimoğlu II. Aksoy Z. Kocamemi Ş. tnal 

Aydm Milletvekili Antalya Senatörü Siirt Milletvekili Anltalya Milletvelkili 
M. Ş. Koç M. Özer C. Aydm 1. Ataöv 

Antalya Milletvekili Sakarya Milletvekili Kırklareli Milletvelkili Antalya Milletvekili 
E. Ağva M. Güven II. T. Uzun R. Eker 

Horam Milletvekili ])iyaıı1ba!kır Milletvekili Anıasyâ Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
H. İncesulu $. Arslan K. Karun Ş. İnan 

Niğde Milletvekili Nevşehir Milletvellrili Manisa Milletvelkili Tokat Milletvekilli 
M. Altınsoy R. Dernirsuy M. Erten R. Önd&r 

Maraş Milleltvdkili Uüımüşane Milletvekili Adı vuran Milletvekili tamir Milletvekili 
K, Bağcıoğlu S. Savacı M. özhay O. S. Adal 

Manisa Milletvekili izmir Milletvekili Jcel Milletvekili tcjefl' Milletvekilli 
S. Çağlar N. Mirkelâmoğlu M. A. Arslan t. Önal 

ttivaN Milletvekili fWt<anibııl Milletvdkili Siivas Milletvekili Sinlop Milletvekili 
A. Alt ay S. Evren R. Günay M. Alicanoğlu 

Eratınım Milletvekili Balıkesir Milletvekili Ankara Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
C. Dursunoğlu înıza okıınıani'adı M. K. Erkovıan îm,»a okuma miadı 

Ankara Milletvekili Wrzinean Milletvekili İJstanJbul Milletvekilli öoruım Senatörü 
/. S. Hatipoğlu N. Yıldırım II. Oben A. Çetin 

Kıv/meaıı Milletvekili tıstanlbııl Milletvekili listaınıbu! Milletvekili Kars Milletvekili 
Z. Gündoğdu V. özara/r S. Sarper K. Güven 

İstanlbul Milletvekili Balıkesir Milletvekilli Ist'aııibııl Milletvekili Malatya Milletvekili 
R. Ülker F. tslimyeli Z. Vorman If. Z, Özkan 

M. Meclisi (S . Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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G E B E K Ç E 

Türkiye'de özel okulları, özel teşebbüs tarafından silmiş özel okuüar, âmme menfaatine hadim 
demekler tarafından açdmış ve kâr gayesi gütnıiyen özel okullar diye iki katagori içinde mütalâa 
ötmek icabeylemektedir. 

Kanım teklifimizin hedefi kâr gayesiyle ay»İmiş bulunan ve mülkiyeti ve işletmesi özel teşeb
büse aidolaıı okulların öğretmenlerinin sosyal güvenliklerini teminat altına almak olmayıp, amme 
menfaatine hizmet maksadiyle kurulmuş olan dernekler tarafından açılmış olan ve kâr ve kazanç 
gayesi gütmiyen ve Millî Eğitim Bakanlığının deneti altında çalışan özel okullar öğretmen ve 
idarecilerinin sosyal güvenliklerini sağlamaktır. 

Bu çeşit özel okulun sayısı bir-iki rakamım geçmemekte olup, mevcut olanlar da yıllardan-
beri (memleket eğitiminde değerli hizmetler görmektedirler. Bunlardan biri Büyük Atatür'üu 
irşatları ile 1928 de kurulmuş olan Türk Eğitim Derneği tarafından 1932 de açılıp bu güne kadar 
her gün 'biraz daha gelişerek memleket maarifine değerli hizmetler gören Ankara T. Eğitim 
Derneği Kolejidir. 

Yabancı dilin bir Türk Kolejinde de öğrenilebileceği, kolej işletip yabancı dille öğretim yap
maya millet olarak kadir ve ehil olduğumuzu isbat ve teyit maksadiyle Ulu önderin irşatları ile 
otuz küsur sene evvel kurulmuş ve işlemekte olan bu kurumun hayırlı ve faydalı hizmetlerini 
sayıp dökmeyi zait addederim. Zira bu hizmetlleri herkesçe malûm ve müsellemdir. Bugün 
öğretmen ve idarecilerine 8,5 milyon lira yıllık ücret ödendiğini, *beş binin üzerinde öğrencisi 
bulunduğunu söylemek yurt eğitimine yaptığı müessir ve faydalı hizmetin azametini ifadeye kâ
fidir sanırım. 

İşte dev hizmetlerini zevkle y adetliğimiz bu müessese ehil ve muktedir Öğretmen sıkıntısı 
çekmekte ve ehil ve muktedir öğreftim üyelerinin dik fırsatta bünyesinden 'kopmasının zararlarını 
telâfi edememektedir. 

öğretmen ve idarecilerimi! yansından fazlası resmî okullardan gelen ek görevlilerdir. Bir 
kısım fen dersleri öğretmenleri de Etibank, Sümerbaıik gibi müesseselerde çalışan mühendis ve 
kimyager gibi meslekleri 'öğretmenlik olmıyan kimselerdir. 

Ek igörevli resmî okul öğretmenleri ve idarecileri istedikleri anda işlerini (bırakabilmekte ve 
bırakmakta, koleje üvey evlât gibi muamele yapabilenleri bulunmaktadır. Mesleki öğretmenlik 
ohmyanların da bir asli öğretmen kadar faydalıolabileceği elbette münakaşa göltürür. 

Bütün 'bu mahzurların izalesi yolu ve çareci bu dernek kolejinin öğretim üyelerini sosyal 
güvenliğe kavuşturmaktır. 

Aynen resmî okullar öğretmenleri gibi anime fonksiyonu ifa eden ve ammenin imalı olan bir 
müessesede çalışan bu öğretmenlere resmî okul öğretim üyelerine tanınan sosyal güvenlik hakkı
nın tanınması, kâr gayesıi ile açılmış olan ve özel teşebbüs tarafından işletilmekte olan okullar 
öğretmenlerinin statülerine tabi tutulmaları adalet ve hakkaniyet esaslarına ay kın bir tutumdur. 
Bu adaletsizliğin telâfisi amme menfaatine hadim cemiyetler tarafından açılmış bu gibi okul öğ
retim üyelerinin resmî okul öğretmenleri gibi emeklilik hakkından faydalandırılmaları ile müm
kün olabilecektir. 

Nitekim, 6585 sayılı Kanunla azınlık Okulları Türk ve Türkçe öğretmenlerine, 6388 sayılı Ka
nunla Devlet Tiyatrosunda ücretle veya mukavele (ile çalışan sanatkârlara, 5375 sayılı Kanunla 
Yüksek öğretim öğrenci yurtları ve aşcvlerinJo çalışan müdür, müdür! muavini ve memurlara 
emeklilik hakkı tanınmıştır. 

Yurdumuzun eğitim hizmetlerinde 'bu gibi kâr gayesi gütmiyen ve ammeye hizmet gayesiyle 
kurulmuş bulunan teşekküllerin açtıkları okulların ne derece faydalı olacağı T. Eğitim Derneği
nin açmış bulunduğu kolejin faydalı ve hasbî çalışmaları ile ispat edilmiştir. Bu çığırın feyizli 
şekilde gelişmesi için emsali müesseseye daha iyi ve daha rahat ve ciddi çalışma imkânlarının 
tanınması lâzımdır, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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Bu müesseselere kaderini bağlıyacak ve mesaisini bu okullara teksif edecek öğretim üyesi hı-

onin edebilmek için bu gibi müesseseler öğretim üyelerine emeklilik hakkının verilmesi ısııretiyL1 

sosyad güvenffideırlMn sıağilaanmajsîi lâzımıdır. 
Bu takdirde en iyi 'öğretim üyeleri ile örnek bir tahsil müessesem haline süratle gelecek, bün-

yevi gibi görülen bâzı arazlar süratle düzelecektir. 
Emekli Sandığı, borçlandırmak, Sigorta Kurumundaki primlerini almak suretiyle.cn ufak bir 

malî külfete uğramadan 'bu işi başaracaktır. Esasen Türk Eğitim Derneği Kolejinin bugünkü ölç-
retim üyesi sayısı 250 civarında olup bu rakam büyük bir külfeti icabettirmez. 

Teklifimizin kabulü Türk Eğitimine hizmet olacaktır, 

ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL SARIİBKAIItMOĞLU VE 55 AIDKADAŞININ »TEKLİFİ 

Amme menfaatine hizmet gayesiyle kundan demekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin 
sosyal güvenlikleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Umumi menfaatlere hizmet eden dernekler tarafından kazanç gayesi takibedil-
meksizin açılmış olan ve Millî Eğitim Bakanlığının denetine tabi tutulan ilk ve orta dereceli okul
larda aylık ücretle çalışan öğretmenlerin ve idarecilerin bu okullarda geçen 'hizmetleri resmî veya 
özel okullarda mesleke başladığı tarihlerden itibaren aynen resmî okullarda geçmiş gibi sayılarak 
kendilerine 5434 sayılı Kanun gereğince emeklilik hakkı tanınır. 

MADDE 2. — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde Emekli Sandığına müra
caat edecek bu gibi öğretmlenler ve idareciler maaş ve dereceleri ve geçmiş hizmet yıllarının ta
mamı nazara alınarak borçlandırılır. 

6417 sayılı Kanun gereğince ihtiyarlık sigortasına ödedikleri primler, bu kurum tarafından 
Emekli Sandığına devredilir ve bu meblâğ Emekli Sandığına borçlanılacak miktarla takas ve mah-
subedilir. 

MADDE 3. — îşbu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 
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Millî Eğitim ve Plân komisyonlanndan seçilen beşer üyeden kurulan O-eçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 9 . 1 . 1964 

Ema No. : 1/539,2/581,2/617,2/618 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Türikye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan 
«Özel Öğretim kurumları kanun tasarısı» ile C. .fScımtosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in «Husu
si eğitim ve öğretim müesseseleri kanunu teklifi», Kırşehir Milletvekili Meınduh Erdemir'in «Amme 
menfaatine hizmet gayesi ile kurulan.dernekler tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi», Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşı
nın, «Amine menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından acılan özel okul öğretmen
lerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun» teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet tasarısının esas alınması kararlaştırıldı ve bu 
suretle maddelere geçildiğinde : 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Her dıenetoeclcM okullarla, 'babea'lcşme ile öğretim' yapan kurumlara Millî 

Eğitim Bakanlığının; dersane, kurs, biçki - dikiş yurtlan ve benzeri kurumları için valilikçe 
açma izni verileceğini amirdir. Daha önemli kurumların Bakanlığa, ikinci derecedekilerin ise 
valiliklere bırakıldığı aşikârdır. Ancak, ösel sebeplerle ikinci plânda görüldüğü halde büyük önem 
ifade eden konular meydana çıkabilecektir. Bu bakından izin verme yetkisini ikiye ayırmayıp 
.bii' makamda toplamak daha uygun görülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı, varacağı prensiplere ve 
karşılanması muhtemel durumlara göre hazırlıya"ağı yönetmeliklerle valiliklere yetki verebilir. 
Bu sebeplerle tasarıda öğretim kurallarını sayan ve yetkiyi ayıran cümleler kaldırılmıştır. Mad
denin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

«Özel Öğretim Kurumu açabilmek için önce» «kurum açma izni alınır» 
Buna izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne göre verilir. 
Madde 4. -~ Bu maddedeki ifadeyi tasarının başlığına uydurmak ve uygulamada yanlış an

lama meydan bırakmamak için maddedeki «Ok ıbkelimesini «öğretim kurumu» olarak değiş-
lirmek lüzumu hâsıl olmuştur. Madde buna gö'o düzenlenmiştir : 

«Özel bir öğretim kurumu açacak gerçek ve/a tüzel kişilerden istenecek» en az ödenmiş ser
maye'şartı «Tüzükle tesbit «dilir». 

Madde 5. — Türkiye'de yeniden yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin özel öğretim 
kurumu açamuyacakları bu maddede derpiş edilmektedir. Ancak bu kanun hükümlerine göre ku
rulmuş olan okullarda millî eğitim amacına uygun olarak öğretim elemanı, ders araç ve gereç
lerinin yardım suretiyle verilmesine imkân tanımakla bu kurumların daha semereli çalışabile
cekleri komisyonumuzca düşünülmüş olup buhususu temin için maddeye aşağıdaki fıkranın 
ilâvesi kararlaştırılmıştır: 

«Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cumhuriyeti uy
ruklu gerçek veya tüzel kişiler adına, her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden özel öğ
retim kurumu açamazlar. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş özel okullara, Türk millî eğitimin amaçlarına 
uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı ve ders araç ve gereçleri yardımında bulunabi
lirler». 

Madde (i. — özel öğreıüinı kurumliarınıın «Türk kanunlarına göre kurulacak özel hukuk tüzel kişi
lerine» devri ve işletilmesi bahis konusu olurken, gerçek kişilerin de bu kurumlara sahibolup ola-

M. Meclisi (S . Sayısı" : 495 e 1 nci ek) 
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mıyaca'kları hususu komisyonumuzda görüşülmüş ve gerçek kişilere de devrinde bir mahzur 
olanuyacağı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple madde tüzel kişilerine kelimelerinden sonra «Veya 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek: kişilere» kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Bu kurumların Türk kanunlarına göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine veya Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere devrine imkân verileceği ifade edilmekte ise de bu devir 
işinin ancak kurumların, kurucularının veya yetkililerinin arzuları ile yapılabileceğinin açıklan
masında komisyonumuz fayda mülâhaza etmiştir. Bu sebeple 6 ncı maddenin ikinci satırında 
«Kurumlarının» kelimesinden sonra «Kurucularının veya yetkililerinin arzusu ile» kelimeleri
nin ilâvesi kararlaştırılmıştır. Madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir : 

«Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının, kurucularınım veya yetkililerinin ar
zusu ile, Türk Kanunlarına göre kurulacak özel hulkuk tüzel (kişilerine veya Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu gerçek kişilere devri ve bunlar tarafından işletilmeleri (mümkündür. 

Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yönetim ve eğitim, öğretim özelliklerinden korunması fay
dalı görülenler Millî Eğitim Bakanlığınca teshil olunur.» 

Madde 7. — Bu maddede belirtilen haller geçici ve birçok yönden özellik ifade edeceğinden 
Türk uyruklu gocukların bu şekilde açılmış olan öğretim kurumlarına devamları mahzurlu müta
lâa edilmiş ve maddeye çocuklarımızın bu kurumlara devamlarını engelliyen bir paragraf ilâve edil
miştir, Böylece 7 nci madde: 

«Milletlerarası andlaşmaiar gereğince Türkiye'de belirli ıbir süre kalacak olan yabancıların ço
cukları iiçin yurdumuzda geçici olarak öğretim kurumu açılmasına 'Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları -
nm mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca yapıılacafc teklif üzerine Bakanlar Kurulunca izin 
verilebilir. 

'Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar 'bu kurumlara kayıt ve kabul edilemezler. 
Madde 8. — Bu madde uygulanmasında güçlüklere ve umumî efkâra altesinde yanlış tefsirlere, 

dolâyısiyle bâzı ihtilâtlara sebebiyet verecek nitelikte görülmüş, olduğundan tasarıdan çıkarılması, 
Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda teamüllerine göre hareket etmekte serbest bırakılması uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu maddenin son paragrafında açma iznini verecek makamın .tasrih edilmesi daha 

uygun görüldüğünden «makamın» kelimesi yerine«Millî Eğitim Bakanlığının» kelimeleri konmuştur. 
Bu durumda madde: 

özel öğretim Kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için Kurumun bina veya binalarının 
tapu veya sözleşme ile 'kurucunun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış maksatlarına her bakım
dan uygun ve yeterli olduğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak suretiyle, kurumun ihtiya
cını karşılıyabileceğinin ilgili merciler tarafından kesin şekilde tesbit edilmiş bulunması gerektir. 

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

Bu heyete dâhil kişilere ifa edecekleri 'hizmetler 'için yönetmeliğe göre tâyin edilecek ücretler 
Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. 

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

(Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan her hangi birinde değişiklik 
yapılması, açma iznini vermiş olan Millî Eğitim Bıakanlığınm onayına bağlıdır. 

Madde 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Bu maddenin ikinci fıkrasında «çalışacaklara 'kelimesinden ısonra «hususu» keli

mesinin ilâvesine lüzum görülmüştür. 
iBununla beraber bu maddenin birindi fıkrasında atıf suretiyle geçen 10 neu maddenin, madde

lerdeki sayıların değişmesi dolâyısiyle 9 olarak tashihi gerekmiştir. 
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(Buna göre madde : 
«Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlıya bilmek için «öğretime 'başlama izni» alınır. Bu iz

nin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya-'Millî Eğitim Bakanlığınca verilmesi aşağıdaki hu
susların yerine getirilmesine bağlıdır: 

1. Kuruma ait ders araç ve gereçleriyle lâboratu varların ve kitaplığım maksat ve ihtiyaca ye
terli görüldüğü kesin teftiş raporuna veya yüksek dereceli okular için 9 ncu maddede yazılı uzman 
heyeti raporuna bağlamak; 

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

3. Kurumun yönetmelikleri (ile müfredat programı Bakanlıkça incelenip onanmış olımak. 
öğretime başlama izni almadıkça, kurum öğrenci kaydı yapamaz. 
Madde 12. — Bu maddede atıf yapılan 10 ve 12 nci maddeler sıra sayılarının değişmesi dola-

yusiyle 9 ve 11 olarak düzeltilmiştir. 
«İleri sınıfları veya devreleri zamanla açmak kt'iyen kurucunun 9 ve 11 nci maddelerde araman 

şartları açılacak her sınıf veya devre için, öğretim yılı başından en az 3 ay önce yerine getirmesi 
gerekir. 

Denklik ve şartları - denkliğin kaldırılması 

Madde 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. —- Tasarının 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş tir. 
Madde 15. — Geçici Komisyon değiştirişinin 15 nci maddesini teşkil eden tasarının İH nci 

maddesi, yüksek dereceli okullarda imtihanların nasıl yapılacağını tesbit etmektedir : 
Bu okullarda kurulacak imtihan komisyonlarına bir zatın başkanlığı genel olarak esas kabul 

edildiğinden, bu görevin üniversiteden veya yüksek okullardan gelecek üyelerden birine verilmesi 
uygun mütalâa edilmiş ve 15 nci maddeye ikin ?î fıkra olarak geçirilen kısımda «seçilecek» kelime
sinden sonra «ve biri bu kurula başkanlık edecek iki üye ile birlikte» kelimeleri ilâve edilmiştir. 

İmtihanda öğrenciye daha ziyade güven golmesi ve bâzı derslerin, aralarında bağlantı bulun
ması dolayısiyle okul müdürlüğünün lüzum göımesi halinde imtihan kuruluna bir üye daha kat
ma yetkisinin bu makama tanınmasına lüzum görülmüş bu sebeple maddeye aşağıdaki şekilde 
yeni bir fıkra ilâve adilmiştir. 

«Okul müdürlüğü, lüzum görürse dersin öğretmeninden başka bir öğretmeni daha imtihan ku
ruluna üye olarak katabilir.» 

Tasarının (bu maddesinin ikinci fıkrasının sonunda imtihan kurulu üyelerine verilecek ücretin 
sadece okulun öğretmeni olan imtihan üyelerine aidolduğu kanaati uyanmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığınca tâyin edilecek ücretin okulun öğretmeni olmıyan üyelere verileceğini açıkça ifade 
edilmesi gerekli görüldüğünden, bu maddenin 5 nici fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik ya
pılması uygun mütalâa edilmiştir: 

«imtihan kurulu üyelerinden okulun mensuba olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit olunur. Ve ilgili özel öğretim kurumunca ödenir.» 

«Yüksek dereceli özel okullarda diplomaya esas olan teorik ve pratik derslerin imtihanları 
Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılır.» 

imtihan kurulları, biri dersin öğretmeni olmak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan 
üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek okul öğretmenleri arasından seçilecek ve biri bu 
kurula başkanlık edecefk iki üye ile birlikte en az üç üyeden kurulur. 

Okul müdürlüğü, arzu ederse, dersin öğretmeninden başka bir öğretmeni daha imtihan kumlu
na üye olarak katabilir. 

imtihan kurullarına katılacak: üniversite veya bilimsel özelliğe sahip yüksek okul öğretim üye
leri, Millî Eğitim Bakanının istemesi üzerine ilgili fakülte, veya yüksek okullarca, usulüne göre 
seçilir. 
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İmtihan • kurulu üyelerinden okulun mensubu ol'mıyanlara verilece'k ücret Millî Eğitim Bakan

lığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kurumunca, ödenir. 
imtihanların, hangi derslerden olduğu ne zarftan ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 

öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 

Kurumun kapanması ve kapatılması 

Madde Ki. — Tasarının 17 nci maddesi 16 neı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 1.7. — Tasarının 18 nci maddesi 17 nci madde olarak aynan kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Bu -maddede «zorunlu haller dışında» «özü bâzı takdirlere !bağlı 'kalmayı icabel-

tirdiğinden ve esasen ondan önce «haklı sebep;» göstermek kaydiyle ısözü zorunlu haller dışında 
kelimelerinin de mânasını ifade etmiş olduğundan bu kısmın yani «zorunlu haller dışında» keli
melerinin maddeden çıkarılması yerinde görülmüştür. 

«özel Ibir okulun kurucusu haklı sebep göstermek, okulun yönetici öğretmen ve •öğrencilerine 
•üç ay önce yazılı olarak ihbarda bulunmak şaıtiyle öğretim yılı sonunda okulunu Millî Eğitim 
Bakalığının izni ile kapatabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığından kapatma izni almaksızın veya yukarda yazılı kapatma şartlarına 
uymaksızın okulunu kapatmış olan kurucuya tekrar özel bir öğretim kurumu açma iznii verilemez. 

Madde 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 neu madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 
Macldo 20. — Tasarının 21 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

Kurum bina ve tesisleri 

Madde 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Yurdumuzda bugüne kadar faydalı hizmetleri görülmüş bulunan yabancı öğretim 

kurumları binalarının hangi şartlarla yenilenmesi ve tadile tabi tutulması hususunu, işin mahiye
tine uygun esaslara bağlamak ihtiyacı ile bu madde hazırlanmıştır. Mevcut binaların zamanla yıkıl
ması, kullanılmaz hale gelmesi hali karşısında gerekliı inşa iznıiindn Baklanlar Kurulukanarına 'bağ
lanması ihtiyaç halinde binada tadilât yapılması izninin de Millî Eğitim Bakanlığı yetkisine bıra
kılması uygun mütalâa edilmiş ve maddede aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

«Bu kanun yürülüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim 
kurumlarının binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu kuramların mevcut bina
larının yerlerine kaim olmak üzere başka yerde binalar her hangi bir suretle mülk edinilemez veya 
kiratanamaz. Mevcut binaların yerinde yeniden bina inşa ettirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun kararı ile olur. 

Mevcut binalarda, ihtiyaç halinde yapılacak .tndilât, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlı
dır.» 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 

Madde 23. — Bu maddede ikinci satırda «eğitim ve öğretimin» kelimelerinin kendilerinden 
sonraki kelimelere cümle içinde doğrudan doğruya bağlı olmadığını beyan ve cümlenin gayeye 
uygun olarak ania.şılmasını temin için «öğretimin» kelimesinden sonra «bir virgülün» konmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 

Maddenin 4 ncü fıkrasında ücretle ek ders ve yöneticilik verilebileceği kaydedilmiş bulunan 
öğretmenlerin bu hizmetleri nerede ifa edecekleri sarih olarak ifade edilmemiştir. Bu münase
bette fıkradaki «muvıafaıkatiyle» keüfimesiitnden sonra «özel öğretim kurumlarında» kelimeleri ilâve 
edilmiştir. Bu durumda m'adde : 

«özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu kuramlarda olan 
yönetici ve öğretmenlerle yürütülmesi» esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlum in yöneticilik veya öğretmenliklerinde, en az 
dengi resmî öğretim kuramlarının yöneticilik veya öğretmenliklerine tâyin, edilebilmek için gerekli 
nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilebilir. 

M. Meclisi • ( S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 



— 25 — 
Bu esasa göre, okulların özellikleri göz önünde tutularak yönetici ve öğretmenlerinde aranıla

cak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. 
İhtiyaç halinde, esas görevi resmî yönetim kurullarında- olan öğretmenlere,, aylığı karşılığında 

okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek üzere yetkili mercilerin muvafakatiyle, 
özel öğretim kurumlarında ücretle ek ders veya yöneticilik görevi "verilebilir. 

Resmî okul öğretmeni olup da kendilerine özel okullarda müdürlük veya müdür yardımcılığı 
gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan öğretmenler, resmî okullarında okutmakla yükümlü ol
dukları ders saati bakımından, resmî okul müdür vaya müdür yardımcılarına uygulanan esasla 
ra tabidirler. 

Madde 24. — Tasarının 25 nci maddesi 24 ncü madde olarak aynen•-kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 nci madde ol'arak aynen kaimi edilmiştir. 
Madde 26. — Tasarımın 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Yönetim ve eğitim - öğretim 

Madde 27. — Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak ayn^n kaibul edilmiştir. 
Madde 28. — Bu maddede de diğer maddelerdeki düzene uymak için «özel öğretim kurumları 

eğitim» eledikten sonra «öğretini» kelimesinin ilâvesi, uygun görülmüştür. 
«özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu kanunla ve bu kurum 

larla ilgili olarak çıkarılacak tüzük ve yönetm-aİlklerle tesbit edilen esa'slar içinde Millî Eğitim 
Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri, alırlar. Balkandık bu tedbirlerin yerine'getirilmesini be
lirli bir süreye bağlı tutabilir.» 

Madde 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 29 neu madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
Madde 30. — Tasalının 31 nci maddesi 30 n/.aı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 31. — Tasarının 32 nci maddesi 31 n -i madde olarak aynen kaibull edilmiştir. 

öğrenci ücre'tleri 

Madde 32.—• Bu maddenin son paragrafının b ısta bulunması ha.'inde maddeye daha açıklık 
geleceği müüallâa edildiğinden bu maddede Ibir t ıkdim teıhir yapılması uygun görülmüştür'. 

«özel öğretim kurumları ücretlerinin hangi c «aslara göre tecftrit ve tâyin olunacağı tüzükle be
lirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı sonun
dan en az 6 ay önce yeni tarifelerim ilân etme'eri ile mümkündür. 

Il'aklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Millî Eji t im Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin artı
rılması bu hüküm dışında da yapılabilir^ 

Yönetici ve öğretmen hakları 

Madde 33. — özel okullardaki yönetici ve öğretmenler, bu kanunun yürürlüğe girişinden iti
baren Millî Eğitim Bakanlığı enirinde çalışan >arla tâyin V3 denetleme bakımından aynı şart-, 
laıra talbi olacaklardır. ' 

Bugüne kadar faaliyet gösteren özel okullar la «Mekâtibi Hususiyet Talimatnamesi» gereğince 
yine Millî Eğitim Bakanlığının denetimine t)aM tutulmak suretiyle çalış makaran devam -'ettir
mişlerdir. Bunlardan bilhassa Türk Eğitim Derneğine bağlı olaaak Atatürk tarafından ku
rulmuş bulunan Türk Maarif Koleji «Ankara Koleji,» ile İstanbul'da D'arüşşataka Lisesi gibi 
menafıii umumiyeye hadim demeklere dayalı müesseseler Millî Eğitim Bakanlığının yönettiği 
okullar derecesinde ciddî müesseseler olarak çalışmış ve memlekete faydalı elemanlar yetiştir
mişlerdir. Kızılay Derneğine bağlı ebe ve hemşire okulunu da bu cümleden saymak mümkündür. 

Bu okullarda, yönetici ve öğretmen tâyinleri Millî Eğitim Bakanlığının resmî okullar için 
uyguladığı usul ile yapılmaktadır. Bu derneklev kuruluş ve amaçlarında kâr gözetmemekte an
cak Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığının yetiştiricilik konusunda büyük yükünü çekmektedirler. 

• » - fc - -:* - « * 
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Hal böyle iken bütün özex okullarda, hususiyle adı geqen derneklere bağlı okullarda çalı

şan yönetici ve öğretmenlerin emeklilik durumları ve bâzı özlük 'hakları hizmetlerinin mahi
yetiyle tamamen bağdaşamamaittadır. Bugüne kadar îşçi Sigortaları Kanununa bundan sonra d& 
Sosyal Sigorta Kanununa bağlı durumdadır 1 aj?. Bu kanunun bahşettiği birçok faydalara 
rağmen, emeMiliğe hak kazanmak için 60 yaşı beklemeleri, bayanlar için ise 60 yaşa kadar ana
lık sigortasının mükellefiyetine katlanmak gibi meslekle bağdaşması güç şartlar karşısında 
bıtlunmaktudırlar. 

Millî Eğitim Bakanlığınca denklikleri tanınmış olan bu okullarda çalışan, tâyin ve denet
letmeleri resmî okullardakine uygun olan bu yönetici ve öğretmenler, resmî okullardaki meıslek-
daşları gibi Emekli Sandığı Kanununa talbi tutulmak suretiyle hem kendi geleceklerini, lıem 
de menisuboldukları müessesenin çalışmalarını teminata bağlamak isteğindendirler. Bu isteğin 
gerçekleşmesi imkânlarını görüşmek üzere komisyona davet edilen Maliye, Emeldi Sandığı ve îşçi 
Sigortaları temsilcilerinin iştirakiyle aynı amaçla komisyonumuza havale edilmiş bulunan C. 
Senatosu Manisa Üyesi Ferit Aliskendar, Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve Kırşehir 
Milletvekili Memduh Erdemin teklifleri incelendi : 

Sosyal Sigorta Kanununun,, eslkiye nazaran daha geniş imkanlar bahşettiği aş'ükâr olıma.kLa be
raber uzun zamandan beri özel öğreltüm tkuraımlarmda (hizmet etmiş ve hal'en hizımet etmektebu'lu-
nanları Bmeklli ıSandığıroa bağlanmayı istemekte bâzı 'avantajları yönünden haklı bulan Ikoımiıs-
yonumuız, Hiükümet temöilcilerinlin izıalhları ışığında bu İsteği, özel öğretim (kuramlarını düzenle
mek için hazırlanimaikta olan bu Ikanıunlıa temin 'etmekte prensip ve telknük iımlkânısız'hkliar balkf-
mından >güej]ük loMuğu müşalhadesine varılmıştır. 

Emeklilikte ilgili bir Ikanunun bütün ımüınıaısebet ve ih'tal'âitlıarı, hesaba, (katarak ancak 5'434 sa
yılı T. O. Emelkli Sandığı Kanununda yapıflaıc'aık bir tadil suretiyle tedvin letımak 'lıâzıım'gekliği, özel 
öğretim kurumları (Kanununa 'enneklıilikile ilgili bir madde efelenmesinin, kanun tekniğine uymı-
yaeağı ve amacı sağlamaya dıa, yeıtmiyeıceği 'anlaşılmış (bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında komisyonumuz görüşülmekte olan bu tasarıda yönetici ve öğretmenlerin 
emeklilik durumuna yer vermemenin bir zaruret olduğunu kabul etmekle beraber bu boşluğu dol
duracak bir tasarının Hükümetçe hazırlanması ve böylece özel okullarda çalışan yönetici ve öğretmen
lerin huzurunun sağlanması lüzum ve temennisinin de gerekçede ifade edilmesine karar vermiştir. 

Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlar bir süre sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
hizmet kabul etmek istedikleri takdirde özel okullarda geçen hizmet yılları kıdemlerine sayılmamak
tadır. Resmî okullarla denk »olan bu kurumlarda aynı şartlar içinde çalışan yönetici ve öğretmen
lerin bu hizmetlerinin kıdemlerine sayılmasına, fakat resmî okullar ile eşidolmıyan bâzı hususlar göz 
önünde tutularak bu sürenin tamamı yerine ancak üçte ikisinin sayılmasına komisyonumuzca tema
yül gösterilmiş bu hususu temin için maddeye yeni bir paragraf ilâvesi uygun görülmüştür. 

«özel okullarda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu kurumların kurucuları veya 
kurucular temsilcileri arasında hizmet akdi en az bir yııl süreli olmaık kaydiiyle yazılı olarak yapılır. 
Y&zıh sözleşmeler görevim çeşüdii, süresi', ders sayıcı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret 
miktarı, terfi süreleri, zam nisbetleri ve sözleşmenin uzatılması ve fesih şartları belirtilir. 

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

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

Süresi öğretim yılı içinde sona eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilen
miş sayılır. 

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

Madde 34. — Bu madde, müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere verilecek asgari başlangıç maaş 
veya ders ücreti miktarını dengi resmî okullardaki kıstasa bağlamakla beraber bu kimselerin kıdemi-
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ni göz önünde tutmamıştır. Bu eksiği ikmal için Komisyonumuz maddeye paragraf eklenmesini uygun 
görmüştür. Madde : 

«özel okullarda müdür, diğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okullarda uygulanan asgari 
başlangıç maaş veya ders saati ücretlerinden az ücret verilemez. 

Yazılı sözleşme yapılırken ücret tesbitinde öğretmenin meslekteki kıdemi de göz önünde bulundu
rulur.» 

Madde 35. — Tasarının 36 ncı maddesi 35 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 37. — Tasarının 38 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Bu maddede sadece bir kelimenin tashihi yapılmış «belgelendirilen» kelimesi «belge

lendiren» olarak düzeltilmiştir. 
«İki aya kadar olan hastalıklarını resmî tabip veya hastane vıeya acele hallerde özel sağlık kuru

mu raporu ile belgelendiren yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri tam olarak ödenir.» 
Madde 39. — Bu madde özel okullarda çalışan kadın yöneticilerin ve öğretmenlerin hamilelik ha

linde doğumdan önce ve sonra müstahak olacakları mezuniyet müddetini tâyin etmekte ve bu eleman
lar için İşçi Statüsünü uygulamaktadır. Bu ışık altında Komisyonumuz müddetin gün ve hafta olarak 
tâyini yerine ilerde Sosyal Sigortalar Kanununda bu müddetlerin değişmesi ihtimalini düşünerek 
maddeyi sözü geçen kanuna atıf suretiyle tanzimin daha uygun ve kararlı olacağı kanaatine varmış
tır. Madde buı çekikle düzenlenmiştir. 

«Kadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde, doğumdan önce ve sonra Sosyal Sigorta
lar Kanunu hükümlerine göre izin verilir.» 

Madde 40. — Tasarının 41 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 41. — Tasarının 42 nci maddesi 41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

özel öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 

Madde 42. — Tasarının 43 neü maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 43. — Bu madde lüzumuna binaen yeniden hazırlanmıştır. 
Anayasanın 21 nci maddesinin bu okulları teşvik mânayı taşıması karşısında kurucularına bâzı ko

laylıklar bahsedilmesi anlamı da kendiliğinden meydana çıkar. Tasarı ile birleştirilerek C. Senatosu 
Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in teklifinde bu teşvik ve imkânlar daha geniş mikyasta yer almış 
bulunmaktadır. Ezcümle; hariçten gelecek ders araç ve gereçlerinin ithalinde gümrük muafiyeti, bina 
ve sair yergi ve resimlerden muafiyetler. Konuyu bütün inceliğiyle görüşen ve Hükümet temsilcile
rinden izahat alan Komisyonumuz, bundan böyle ders araç ve gereçlerin yurdumuzda yapılabileceğini 
ithalâta lüzum hâsıl olmıyacağmı, bu durumda gümrük muafiyetinin artık bir fayda temin -etmiyece-
ğini; bu kurumların bâzı vergilerden muaf tutulması keyfiyetinin ise belediye gelirlerine kadar sira
yet edecek mahiyet taşıyacağı için reddinin uygun olacağı neticesine varılmış ve ancak teşvik sadedin
de özel okul olarak kullanılan binanın vergiden muafiyetine temayül göstermiş bulunmaktadır. Bu 
maksatla madde aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır .-

«Mülkiyeti özel eğitim ve öğretim kurumuna aidolan binalar, özel okul olarak kullanıldıkları müd
detçe Bina Vergisinden muaftır.» 

Teftiş ve denetleme 

Madde 44. — Bu maddede yalnız teftişten bahsedilmiş olup denetlemeye yer verilmediği dikkati 
çekmiştir. Bu eksikliği gidermek için madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Her derece ve nitelikteki özel öğretim kuruır.ları eğitim, öğretim ve yönetim bakımından Millî 
Eğitim Bakanlığınca en az yılda bir. defa teftiş ve denetlemeye tâbi tutulur. 

özel, okulların teftiş ve denetlemeleri okulların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak yapılır.» 
Madde 45. — Bu tasarının 45 nci maddesi ay*,en kabul edilmiştir. 
Madde 46. — Bu maddede teftiş ve denetlemeye tabi olan Özel öğretim kurumlan hakkında ve

rilmiş olan teftiş ve denetleme raporlarının Bakanlıkça kıymetlendirildikten sonra yürürlük ifade 
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otımesi, maddenin lıunun dışında yanlış bir anlam tanımaması .için aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
açıklık verilmiştir: 

«Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğret menilerden yetersizliğine, teftiş ve denetleme rapo
runa dayanılarak Millî 'Eğitim 'Bakanlığınca karar verilenlerle, hizmete devamında sakınca görülen
lerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma İzini ipta'l olunur. Ve >bu dunum, ilgili kuruma bildirilir. İBu 
(bildiri, sözleşmenin feslıine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeler sebep teşkil eder.» 

Madde 47. — Tasarının 47 nci .maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Özel Öğretim Kurumlarının yönetici, öğretmen ve 
memurları hakkında uygulanacak idari ve 

inzibati h iikürmler 

Madde 48. — Üçüncü satırdaki 780 rakamı «kanun numarası», 789 olması lâzımgeldiğindeıı 
düzeltilmiştir. 

«özel okulların, yönetici ve öğretmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 789, 1702 ve 4357 .sa
yılı kanunlarda yazılı olan ve bu okul öğretmen'erin in özeli ilklerine göre uygulanması mümkün bu
lunan cezalarla bu cezalara ilişkin aynı kanunla .'in diğer hükümleri uygulanır. 

Madde 49. — Bu maddenin 4 ncü satırında çoğul olarak kullanılması lâzımı gel en «maddesi» keli
mesi «maddeleri» olarak düzeltilımiştir. 

«Yukardakl maddede yazılı cezalar ilk öğrenim, derecesindeki özel okul öğretmenleri hakkında 
1702 sayılı Kamunun 3G ve mütaaıkıp madde! erin d e .yazılı Tl Millî Eğitim Disiplin Kurulu, orta 
ve yüksek öğrenim veren özel okul öğretmeni erine Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafın
dan verilir.» 

Madde 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde .1. — Biı maddede 3 ncü satırda «şekil, şart» kelimeleri cümle içinde «şekli, şartı» 

diye ifade ötmek daha uygun olacağından gerekli düzeltme yapılmıştır. 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlarının, bu kanuna intibak 

şekli, şartı ve müddetleri tüzükle belirtilir.» 
Madde '51. — Tasarının .51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 52 — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde '53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedil iki e 'görüşülmesi dileğiyle Yüksek (Başkanlığa arz olunur. 

(«eçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Çanakkale 
Ankara Tunceli Aydın Söz hakkım ımahfuz 
M. Ete F. Ülkü Ş. Koç R. Sezgin 

(Janakkale Diyarbakır Adama Muğla 
$. İnan R. IskendeYoğlu Söz hakkım mahfuz II. Bay dur 

Denizli / / . Aksay 
R. Şenel. 
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Özel öğretim kurumlan kanımu tasarısı 
Tanım 

MADDE 1. — Özel öğretim kurumları/ Tür
kiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler» özel 
hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hüküm
lerine göre idare edilen tüzel kişiler tarafından 
açılan her derecedeki okullar, yabancılar ta
rafından açılmış bulunan öğretim kurumları, 
haberleşmeyle öğretim yapan yerler, çeşitli 
kurslar, dershaneler, biçki - dikiş yurtları ve 
benzeri kurumlardır. 

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

Kurum açma, izni ve şartlan 

MADDE 3. — Özel öğretim kurumu açabil
mek için, önce «Kurum açma izni» alınır. Bu 
izin her derecedeki okullar ve haberleşme ile 
öğretim yapan kurumlar için Millî Eğitim Ba
kanlığınca, dershane, kurs, biçki - dikiş yurt
ları ve benzeri kurumlar için valiliklerce, usu
lüne göre, verilir. 

MADDE 4. — özel bir okul açacak gerçek 
veya tüzel kişilerden istenecek «En az öden
miş sermaye şartı» tüzükle tesbit edilir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya 
tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum
huriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adı
na, her ne suretle olursa olsun Türkiye'de ye
niden özel öğretim kurumu açamazlar. 

MADDE 6. -— Yabancılar tarafından açıl
mış özel öğretim kurumlarının, Türk kanun
larına göre kurulacak özel hukuk tüzel kişile
rine devri ve bunlar tarafından işletilmeleri 
mümkündür. 

Bu ta,kdirde, bu öğretim kurumlarının yö
netim ve eğitim, öğretim özelliklerinden korun
ması faydalı görülenler Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit olunur. 

29 — 
GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞt 

özel öğretim kurumları Kanunu 
Tanım 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi aynen 
kabule dilmiştir. 

Kurum arma izni ve şartlan 

MADDE 3. — özel öğretim Kurumu açabil
mek için önce, «kurum açma izni alınır.» 

Bu izin Millî Eğitim Bakanlığınca usulüne 
göre verilir. 

MADDE 4. — özel bir öğretim kurumu aça
cak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek «en 
az ödenmiş sermaye şartı» tüzükle tesbit edi
lir. 

MADDE 5. — Yabancı uyruklu gerçek veya 
tüzel kişiler, kendi adlarına veya Türkiye Cum
huriyeti uyruklu gerçek veya tüzel kişiler adına 
her ne suretle olursa olsun Türkiye'de yeniden 
özel öğretim kurumu açamazlar. 

Ancak bu kanun hükümlerine göre kurulmuş 
Özel okullara, Türk Millî Eğitiminin amaçları
na uygun olarak çalışmak üzere öğretim elemanı 
ve ders araç ve gereçleri yardımında bulunabi
lirler. 

MADDE 6. — Yabancılar tarafından açıl
mış özel öğretim kurumlarının, kurucularının 
veya yetkililerinin arzusu ile, Türk kanunlarına 
göre kurulacak özel hukuk tüzel kişilerine veya 

j Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere 
| devri ve bunlar tarafından işletilmeleri müm-
i kündür. -
I Bu takdirde, bu öğretim kurumlarının yöne-
I tim ye eğitim, öğretim özelliklerinden, korun-
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MADDE 7. — Milletlerarası andlaşmalar 
gereğince Türkiye'de belirli bir süre kalacak 
olan yabancıların çocukları için yurdumuzda 
geçici olarak öğretim kurumu açılmasına, Dı
şişleri ve İçişleri bakanlıklarının mütalâası alı
narak Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak tek
lif üzerine, Bakanlar Kurulunca izin verile
bilir. 

MADDE 8. — Din işleri amaç veya görev
leri arasında bulunan tüzel kişiler, yeniden 
özel okul açamaz, işletemez ve özel okul kuru
cusu olamazlar. 

MADDE 9. — özel bir öğretim kurumu aça
cak veya açılmış bir kurumu devralacak olan 
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin tem
silcilerinde şu şartlar aranır : 

1. Medeni haklan kullanma ehliyetine sa-
Mbolmak; 

2. Ağır hapsi gerektiren bir cürümden 
mmtlak surette, şeref ve haysiyeti muhil bir 
suçtan veya kasti cürümden dolayı 6 ay veya 
daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş 
olmak: 

3. Kötü bir şöhrete sahip bulunmamak, 

MADDE 10. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için kurumun ve
ya binalarının tapu veya sözleşme ile kurucu
nun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış 
maksatlarına her bakımından uygun ve yeter
li olduğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas 
alınmak suretiyle, kurumun ihtiyacını karşıla
yabileceğinin ilgili merciler tarafından kesin 
şekilde tesbit edilmiş bulunması gerekir. 

Yüksek dereceli okullar için 1 nci fıkraya 
dâhil Millî Eğitim Bakanlığı yetkisi, Millî 
Eğitim Bakanlığınca kendi teşkilâtına dâhil 
tarhunlarla lüzumu halinde üniversitelerden 
alınacak öğretim üyelerinden müteşekkil bir 
uzmanlar heyeti tarafından kullanılır. 

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

Üniversiteler Millî Eğitim Bakanlığınca iste-

Geçici Ko. 

ması faydalı görülenler Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunur. 

MADDE 7. — Milletlerarası andlaşmalar ge
reğince Türkiye'de belirli bir süre kalaoak olan 
yabancıların çocukları için yurdumuzda geçici 
olarak öğretim kurumu açılmasına Dışişleri ve 
içişleri Bakanlıklarının mütalâası alınarak Mil
lî Eğitim Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine 
Bakanlar Kurulunca izin verilebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çocuklar bu 
kurumlara kayıt ve kabul edilemezler. 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu maddesi 8 noi 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — özel öğretim kurumu açma 
izni belgesinin verilebilmesi için kurumun bina 
veya binalarının tapu veya sözleşme ile kurucu
nun tasarrufunda bulunduğunun, kullanılış 
maksatlarına her bakımdan uygun ve yeterli ol
duğunun ve belli bir öğrenci sayısı esas alınmak 
suretiyle, kurumun ihtiyacını karşılayabilece
ğinin ilgili merciler tarafından kesin şekilde 
tesbit edilmiş bulunması gerektir. 

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

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

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

Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas 
teşkil eden hususlardan her hangi birinde de
ğişiklik yapılması, açma iznini vermiş olan ma
kamın onayına bağlıdır. 

MADDE 11. — Bir okula ait bina veya bi
nalar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya 
farklı derece veya mahiyetlerde özel okul bu
lunamaz. Ancak aynı bina veya bina kısmı 
içinde gece ve gündüz devreleri zarfında ayrı 
ayrı kuruculara ait öğretim kurumları faali
yette bulunabilir. 

MADDE 12. — Bir özel öğretim kurumunda 
öğretime başlıyabilmek için «öğretime başlama 
izni» alınır. Bu iznin, kurum açma izni belge
sine sahip kurucuya Millî Eğitm Bakanlığınca 
verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirilme
sine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders araç ve gereçleri ile 
lâboratuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihti
yaca yeterli görüldüğü kesin teftiş raporuna 
veya yüksek dereceli okulllar için 10 ncu mad
dede yazılı uzmanlar heyeti raporuna bağlan
mak; 

2. Kurumun yönetici, öğretmen ve hiz
metlileri sayı ve nitelikleri yönünden uygun bu
lunmak ve bu kurumda çalışacaklar usulüne 
göre belgelendirilmiş olmak: 

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat 
programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

Öğretime haşlama izni almadıkça, kurum öğrenci 
kay eh yapametz 

MADDE 13. — ileri sınıfları veya devreleri 
zamanla açmak istiyen kurucunun 10 ve 12 nci 
maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf 
veya devre için, öğretim yılı başından en az 
üç ay önce yerine getirmJesi gerekir. 

Denklik ve şartları - denkliğin kaldırilmem 

MADDE 14. — İlk veya orta dereceli özel 
bir öğretim kurumunun resmî bir öğretim kuru
muna denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca ona
nır. 

Geçici Ko. 

nen nitelikte öğretim üyelerini usulüne göre 
tesbit ve Millî Eğitim Bakanlığının emrine ha
zır bulundurmakla ödevlidirler. 

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

MADDE 10. — Tasarının 11 nçi maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bir Özel öğretim kurumunda 
öğretime başlıyabilmek için «öğretime başlama 
izni» alınır. Bu iznin, kurum açma izni belge
sine sahip kurucuya Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilmesi aşağıdaki hususların yerine getirilme
sine bağlıdır : 

1. Kuruma ait ders, araç ve gereçleriyle 
lâboratuvarlarm ve kitaplığın maksat ve ihti
yaca yeterli görüldüğü kesin teftiş raporuna 
veya yüksek dereceli okullar için 9 ncu maddede 
yazılı uzman heyeti raporuna bağlamak; 

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

3. Kurumun yönetmelikleri ile müfredat 
programı Bakanlıkça incelenip onanmış olmak. 

öğretime başlama izni almadıkça, kurum 
öğrenci kaydı yapamaz. 

MADDE 12.'— İleri sınıflan veya devreleri 
zamanla açmak istiyen kurucunun 9 ve 11 nci 
maddelerde aranan şartları açılacak her sınıf 
veya devre için, öğretim yılı başından en az 
3 ay önce yerine getirmesi gerekir. 

Denklik ve şartları - Denkliğin kaldırılması 

MADDE 13. — Tasarının 14 ncü maddesi 
13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hiçbir sınıfının denkliği bulunmıyan bir oku
lun, mevcut sınıf veya sınıflarının denkliğinin 
onanabilmesi, çalışmalarının üst üste iki öğre
tim yılı müspet olduğuna, teftiş raporlarına da
yanılarak, Millî Eğitim Bakanlığınca karar 
yerilmesi ile mümkündür. 

tik sınıf veya sınıflarının denkliği onanmış 
bir okulun daiha sonra açılacak müteakip sınıf 
veya sınıflarının denklikleri, çalışmalarının 
müspet olduğu teftiş raporuna bağlanmak su
retiyle açıldıkları öğretim yılı sonunda onana-
bilir. 

tik ve orta dereceli okullar denklik onanma 
işleminde ayrı bütünler sayılır. 

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

MADDE 15. — tik veya orta dereceli özel 
bir okulun denkliğine esaft olan şart ve özellik
lerini kaybettiği teftiş ve denetleme sonucunda 
tesbit edildiği takdirde kurumun denkliği Millî 
Eğitim Bakanlığınca kaldırılır. 

MADDE 16. — Yüksek dereceli özel okul
larda diplomaya esas olan teorik ve pratik ders
lerin imtihanları Milî Eğitim Bakanlığınca 
yaptırılır. . 

İmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni ol
mak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmıyan 
üniversite öğretim üyeleri veya resmî yüksek 
okul öğretmenleri arasından seçilecek en az üç 
üyeden kurulur, tmtihan kurullarına katılacak 
üniversite veya bilimsel özerkliğe sahip yüksek 
okul öğretim üyeleri, Millî Eğitim Bakanının is
temesi üzerine, ilgili fakülte veya yüksek okul
larca, usulüne göre seçilir, tmtilhan kurulu 
üyelerine verilecek ücret Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tesbit olunur ve ilgili özel öğretim kuru
munca ödenir. 

imtihanların hangi derslerden olduğu, ne 
zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 
öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir. 
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MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Yüksek dereceli özel okullar
da diplomaya esas olan teorik ve pratik dersle
rin imtihanları Millî Eğitim Bakanlığınca yap
tırılır. 

tmtihan kurulları, biri dersin öğretmeni ol
mak üzere ilgili özel okulda görevi bulunmı
yan üniversite öğretim üyeleri veya resmî yük
sek okul öğretmenleri arasından seçilecek ve biri 
bu kurula başkanlık edecek iki üye ile birlik
te en az üç üyeden kurulur. 

Okul müdürlüğü, arzu ederse, dersin öğret
meninden başka bir öğretmeni daha imtihan 
kuruluna üye olarak katabilir. 

tmtihan kurullarına katılacak üniversite 
veya bilimsel özerliğe sahip yüksek okul öğre
tim üyeleri, Millî Eğitim Bakanının istemesi 
üzerine ilgili fakülte veya yüksek okullarca, -
usulüne göre seçilir. 

tmtihan kurulu üyelerinden okulun mensu
bu olmıyanlara verilecek ücret Millî Eğitim 
Bakanlığınca tesbit olunur ve ilgili özel öğre
tim kurumunca ödenir. 

imtihanların hangi derslerden olduğu, ne 
zaman ve ne şekilde yapılacağı her özel yüksek 
öğretim kurumunun yönetmeliğinde gösterilir, 
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Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 17. — Kurum açma izni belgesini 
alıp da, Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
bîr mazerete dayanmaksızın, iki yıl içinde öğ
retime başlama iznini almıyan kurucunun ku
rum açma izni geri alınır. 

Kurumun, öğretime başlama iznini aldığı ta
rihten itibaren bir yıl içinde Millî Eğitim Ba
kanlığınca kabul edilen bir mazerete dayanmak
sızın açılmadığı veya açılışından sonra mazeret
siz olarak sürekli şekilde bir yıl kapalı bulun
duğu veya Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
maksızın açılış maksadından başka maksatlarla 
da kullanıldığı tesbit edildiği takdirde açma ve 
öğretime başlama izinleri kaldırılır. 

MADDE 18. — Kanun, tüzük ve yönetmelik
lere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya 
aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim 
kurumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, 
geçici veya sürekli olarak Millî Eğitim Bakan
lığınca kapatılabilir. 

MADDE 19. — Özel bir okulun kurucusu 
haklı sebep göstermek, zorunlu haller dışında, 
okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine üç 
ay önceden, yazılı olarak ihbarda bulunmak 
şartiyle, öğretim yılı sonunda okulunu Millî 
Eğitim Bakanlığının izni üe kapatabilir. Millî 
Eğitim Bakanlığından kapatma izni almaksızın 
veya yukarda yazılı kapatma şartlarına uymak
sızın okulunu kapatmış olan kurucuya tekrar 
özel bir öğretim kurumu açma izni verileme?;. 

MADDE 20. — Kapanan veya kapatılan ku
rum mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğren
cilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve 
di£er evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim et
meye mecburdur. Devir ve teslimden kaçman 
veya bu görevi savsıyan kurucu veya temsilci
leri hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem 
yapılmakla beraber, 19 ncu maddenin son fık
rası hükmü de ayrıca uygulanır. 

MADDE 21. — Açma, öğretime başlama 
izinlerinin verilmesi, denkliğin onanması veya 
kaldırılması, kurumun kapanması veya kapa
tılması ile ilgili kararlar (Millî Eğitim Bakanlı-
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Kurumun kapanması ve kapatılması 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 
I 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 18 nci maddesi 
17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Özel bir okulun kurucusu, 
haklı sebep göstermek, okulun yönetici öğret
men ve öğrencilerine üç ay önce yazılı olarak 
ihbarda bulunmak şartiyle öğretim yılı sonun
da okulunu Millî Eğitim Bakanlığının izni ile 
kapatabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığından kapatma izni 
almaksızın veya yukarda yazılı kapatma şart
larına uymaksızın okulunu kapatmış olan ku
rucuya tekrar özel bir öğretim kurumu açma 
izni verilemez. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 
19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi 
20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ğınca ve Bakanlıkıça uygun görülecek şekilde 
ilgili öğretim kurumu tarafından ilan olunur. 

Kurum bina ve tesisleri 

HADDE 22. — özel öğretim kurumlarının 
yerleri, binaları, tesis ve müştemilâtı ile ilgili 
standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yar
dım, îmar ve iskân bakanlıklarının mütalâaları 
alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca 
tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 23. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bu
lunan özel Öğretim kurumlarının binaları geniş-
letilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; bu 
kurumların mevcut binalarının yerlerine kaim 
olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez, her 
hangi bir suretle mülk edinilemez veya kirala-
namaz. 

Mevcut binaların ihtiyaç halinde tamirleri, 
Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 

MADDE 24. — özel öğretim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yü
rütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki özel öğretim kurumla
rının yöneticilik veya öğretmenliklerinde, en az 
dengi resmî Öğretim kurumlarının yöneticilik 
veya öğretmenliklerine tâyin edilebilmek için 
gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar görevlen
dirilebilir. Bu esasa göre, okulların özellikleri 
göz önünde tutularak yönetici ve Öğretmenle
rinde aranacak nitelik ve şartlar yönetmelikte 
belirtilir. 

thtiyaç halinde, esas görevi resmî öğretim 
kurumlarında olan öğretmenlere özel öğretim 
kurumlarında, aylığı karşılığında okutmakla 
yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelme
mek üzere yetkili mercilerin muvafakati ile, üc
retle ek ders veya yöneticilik görevi verilebilir. 

Resmî okul ve öğretmeni olup da kendileri
ne özel okullarda müdürlük veya müdür yar-
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Kurum bina ve tesisleri 

MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 
21 nci madde olarak aynen kabul edilmiştr. 

MADDE 22. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel öğretim kurumlarının binaları 
genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz; 
bu kurumlann mevcut binalannın yerlerine ka
im olmak üzere başka yerde binalar her hangi 
bir suretle mülk edinilemez veya kiralanamaz. 
Mevcut binalann yerinde yeniden bina inşa et
tirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunun karan ile olur. 

Mevcut binalarda, ihtiyaç halinde yapılacak 
tadilât, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlı
dır. 

Yönetim ve öğretim üyelerinin atanması 

Bu esasa göre, okulların özellikleri göz önün
de tutularak yönetici ve öğretmenlerinde aranı
lacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. 

ihtiyaç halinde, esas görevi resmî yönetim 
kurumlarında olan öğretmenlere, aylığı karşı
lığında okutmakla yükümlü olduğu ders saat
lerine halel gelmemek üzere yetkili mercilerin 
muvafakatiyle, özel öğretim kurumlarında üc
retle ek ders veya yöneticilik görevi verilebilir. 

Resmî okul öğretmeni olup da kendilerine 
özel okullarda müdürlük veya müdür yardım-
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MADDE 23. — özel öğretim kurumlarında 
yönetim, eğitim ve öğretimin, asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve öğretmenlerle yü
rütülmesi esastır. 

Her derece ve tipteki Özel öğretim kurum
larının yöneticilik ve öğretmenliklerinde, en az 
dengi resmî öğretim kurumlarının yöneticilik 
veya öğretmenliklerine tâyin edilebilmek için 
gerekli nitelik ve şartlan taşıyanlar görevlendi
rilebilir. 
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dımoüığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulu
nan öğretmenler, resmî okullarında okutmakla 
yükümlü oldukları ders saati bakımından, res
mî okul müdür veya müdür yardımcılarına uy
gulanan esaslara tabidirler. 

MADDE 25. — Her özel öğretim kurumu 
Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir mü
dür tarafından yönetilir. Bir kimse birden faz
la kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü 
olamaz. 

Gerekli vasıflan taşıyan kurucu kurumun 
müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük göre
vi bulunmıyan kurucu veya kurucular temsil
cisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla 
ilgili yönetim işlerine karışamaz. 

MADDE 26. — özel öğretim kurumlarının 
müdürleri, kurucuları tarafından; diğer yöne
tici ve öğretmenleri genel olarak müdürleri 
tarafından seçilir ve istihdamları 24 ncü mad
denin şartlan bakımından Millî Eğitim Bakan
lığının iznine sunulur. 

Millî Eğitim Bakanlığının izninden önce, 
müdür, diğer yönetici ve öğretmenler işe başla-
tılamazlar. 

MADDE 27. — Türkçeden başka dille öğre
tim yapan veya yabancılar tarafından açılmış 
bulunan özel okullar müdürleri bu okulların 
Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmen
lerinden birini müdür baş yardımcısı olarak tâ
yin ve işe başlatılmasına müsaade edilmesi hu
susunu Millî Eğitim Bakanlığına bildirir. 

Bu tâyini ikaza rağmen bir ay içinde yapmı-
yan veya biMirmiyen okulların müdür başyar
dımcılarını Türkçe ve Türkçe kültür dersleri 
öğretmenleri arasından Millî Eğitim Bakanlığı 
seçer ve ise başlatır. 

Yönetim ve eğitim - Öğretim 

MADDE 28. — Özel okullarda yönetim ve 
eğitim, Öğretim aynı derecedeki Devlet okul-
lan ile erişilmek istenen seviyeye göre düzen
lenir. Özel Öğretim kurumlarının yönetmelik
leri ve müfredat programlan Millî Eğitim Ba
kanlığınca onanır. 

Geçici Ko. 

cılığı gibi yönetim görevleri verilmiş bulunan 
Öğretmenler, resmi okullarında okutmakla yü
kümlü oldukları ders saati bakımından, resmî 
okul müdür veya müdür yardımcılarına uygu
lanan esaslara tabidirler. 

MADDE 24. — Tasarının 25 nci maddesi 
24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 
25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim - eğitim ve öğretim 

MADDE 27. — Tasannın 28 nci maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.. 
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MADDE 20. — özel öğretim kurumları, eği
tim ve yönetim bakımlarından bu kanunla ve 
bu kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak tüzük 
ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar içinde 
Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görülecek ted
birleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin yerine 
getirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir. 

MADDE 30. — Bir özel okula alınabilecek 
yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda 
okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yir
misini aşmamak kaydiyle, Millî Eğitim Bakan
lığınca tâyin olunur. 

7 nci madde gereğince açılacak okullar bu 
hükmün dışındadır. 

MADDE 31. — Özel öğretim kurumlarında 
okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yar
dımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçil
mesi, resmî okullarda uygulanan usuller daire
sinde, Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 32. — Özel öğretim kurumları ilân 
ve reklâmlarının birer örneğini ilgili valiliğe 
vermeye mecburdurlar. Kurumlar, ilân ve rek
lâmlarında gerçeğe aykırı beyanlarda buluna
mazlar. 

öğrenci ücretleri 

MADDE 33. — Özel öğretim kurumlarının, 
öğrencilerinden alacakları ücreti artırabilmele
ri öğretim yılı sonundan en az altı ay önce yeni 
tarifelerini ilân etmeleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde. Hil-
lî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 
artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

özel öğretim kurumlan ücretlerinin hangi 
esaslara göre tesbit ve tâyin olunacağı1 tüzükle 
belirtilir. 

Yönetici ve öğretmen haklan 

MADDE 34. — Özel okullarda çalışan, mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenler ile! bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcile
ri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli ol
mak kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı söz
leşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, ay-

Geçidi Ko. 

MADDE 28. — Özel Öğretim kurumları, eği
tim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu ka
nunla ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak 
tüzük ve yönetmeliklerle tesbit edilen esaslar 
içinde Millî Eğitim Bakanlığınca lüzum görüle
cek tedbirleri, alırlar. Bakanlık bu tedbirlerin 
yerine getirilmesini belirli bir süreye bağlı tu
tabilir. 

MADDE 29. — Tasarının 30 ncu maddesi 
29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 
30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 32 nci maddesi 
31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

öğrenci ücretleri 

MADDE 32. — özel öğretim kurumları üc 
retlerinin hangi e&aslara göre tesbit ve tâyin olu
nacağı tüzükle belirtilir. 

özel öğretim kurumlarının öğrencilerinden 
alacakları ücreti artırabilmeleri öğretim yılı so
nundan en az 6 ay önce yeni tarifelerini ilân et
meleri ile mümkündür. 

Haklı sebepler mevcudolduğu takdirde, Mil
lî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile ücretlerin 
artırılması bu hüküm dışında da yapılabilir. 

Yönetici ve öğretmen haklan 

MADDE 33. — Özel okullarda çalışan mü
dür, diğer yönetici ve öğretmenleri ile bu ku
rumların kurucuları veya kurucular temsilcile 
ri arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli ol 
mak kaydiyle yazılı olarak yapılır. Yazılı söz
leşmede görevin çeşidi, süresi, ders sayısı, aylık 
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lık ücret veya ders saati başına verilecek ücret 
miktarı, terfi, süreleri, zam nisbetleri V9 söz
leşmenin uzatılması ve fesih şartları belirtilir. 
Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir sözleş
me ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurum
larına olan yönetici ve öğretmenlerle yapıla
cak sözleşmeler aylık ücret esasına göre dü
zenlenir. Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari 
veya mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yar
dımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayı
cı, tehlikeye düşürücü, önleyici şartlar hüküm
süzdür. 

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

MADDE 35. — özel okullarda müdür, diğer 
yönetici ve öğretmenlere dengi resmi okullarda 
uygulanan asgari başlangıç maaş veya ders 
saati ücretinden az ücret verilemez. 

MADDE 36. — Özel okul kurucuları veya 
kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve 
öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler 
örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilme
sine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek 
üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. 

MADDE 37. — Yazılı sözleşmede kararlaş
tırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. 
Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında 
ödemiyen kurumlar bu ücretleri, geçen her gün 
için yüzde beş zammı ile öderler. Yönetici ve 
öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere 
göre yükümlü bulundukları görevleri yapma
ları şartiyle, ders yılı içindeki tatil günlerin
de, İmtihan ve tatil aylarında da ödenir. 

MADDE 38. — Muvazzaf askerlik devresi 
hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için si
lâh altına alınan özel okul yönetici ve öğret
menlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları 
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ücret veya ders saati başına verilecek ücret mik
tarı, terfi süreleri, zam nisbetleri ve sözleşmenin 
uzatılması ve fesih şartlan belirtilir. 

Bu şartlarda değişiklik ancak yeni bir söz 
leşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurum
larında olan yönetici ve öğretmenlerle yapıla
cak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzen
lenir. 

Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya 
mecburi sosyal sigorta bağlantı ve yardımlann-
dan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlike
ye düşürücü, önleyici şartlar hükümsüzdür. 

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

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

MADDE 34. — özel okullarda müdür, di
ğer yönetici ve öğretmenlere dengi resmî okul
larda uygulanan asgari başlangıç maaş veya 
ders saati ücretinden az ücret verilemez. 

Yazılı sözleşme yapılırken ücret tesbitinde 
öğretmenin meslekteki kıdemi de göz önünde 
bulundurulur. 

MADDE 35. — Tasarının 36 ncı maddesi 
35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 
36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 
37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir-. 
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aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten 
az ise aradaki fark, iki ay süre ile kendilerine 
kurumlarınca ödenir. 

MADDE 39. — İki aya kadar olan hasta
lıklarını resmî tabip veya hastane veya acele 
hallerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelen
dirilen yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretle
ri tam olarak ödenir. 

MADDE 40. — Kadın yönetici ve öğretmen
ler hamilelikleri halinde doğumdan önce altı, 
doğumdan sonra da altı hafta izinli sayılırlar. 
Bu izin sonunda istirahat lüzumu bir tabip veya 
resmî bir hastane raporu ile belgelendirildiği 
takdirde, en çok 15 gün daha izin verilir. Bu 
gibilerin izinli oldukları zamana ait aylık üc
retleri tam olarak ödenir. 

MADDE 41. — özel okul yönetici ve öğ
retmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocukla
rına, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi ken
disine bağlı ailesi fertlerine müteveffanın ay
lık ücretinin üç katından az olmamak üzere 
özel okulca ölüm tazminatı verilir. 

MADDE 42. — Özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmî 
okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını 
haizdirler. 

Özel öğretim kurumlarına yapılacak* yardımlar 
MADDE 43. — özel öğretim kurumlarına 

Devletçe malî yardımda bulunulur. Bu mak
satla, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde «özel 
öğretim kurumlarına yardım» adı altında bir 
fasıl açılır. 

Bu yardımların esas, şekil ve şartlan tüzük
te belirtilir. 

Teftiş ve denetleme 
MADDE 44. — Her derece ve nitelikleri 

özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve 
yönetim bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca 
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MADDE 38. — İki aya kadar olan hastalık
larını resmî tabip veya hastane veya acele hal
lerde özel sağlık kurumu raporu ile belgelendi
ren, yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri 
tam olarak ödenir. 

MADDE 39. — Kadın yönetioi ve öğretmen
lerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve 
sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine 
göre izin verilir. 

MADDE 40. — Tasarının 41 nci maddesi 
40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 42 nci maddesi 
41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Özel öğretim kurumlarına yapılacak yardımlar 
MADDE 42. — Tasarının 43 ncü maddesi 

42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Mülkiyeti özel eğitim ve öğ
retim kurumuna aidolan binalar, özel okul ola
rak kullanıldıkları müddetçe Bina Vergisinden 
muaftır. 

Teftiş ve denetleme 
MADDE 44. — Her derece ve nitelikteki özel 

öğretim kurumlan eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca en az 
ısı : 495 e 1 nci ek) 



m 
en az yılda bir defa teftiş ettirilir. 

özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okul
ların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak ya-
pılır. 

MADDE 45. — Amaç ve faaliyetleri arasın
da özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan 
tesislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlı
ğıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin iş
letmecilikle ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet 
ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurum
ların toplantılarında Hükümet komiseri bulun
durmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 46. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
müdür, diğer yönetici veya öğretmenlerin ye
tersizliği teftiş ve denetleme sonunda tesbit 
olunduğu veya hizmete devamı sakıncalı görül
düğü takdirde bakanlıkça verilmiş olan çalışma 
izni iptal olunur. Keyfiyet ilgili kuruma bil
dirilir. Bu bildiri sözleşmeyi fesih için yeter 
sebep teşkil eder ve ilgilinin kurumu ile ilişiği 
kesilir. 

MADDE 47. — özel öğretim kurumunun 
teftiş ve denetlenmesi sırasında, zaruret görü
len durumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o ku
rumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çek-
tirebilir. Bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığı 
geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen 
tâyini hususunda, kurumun mütalâasını da göz 
önünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbir
leri alır. 

özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve 
memurları hakkında uygulanacak idari ve 

inzibatî hükümler 

MADDE 48. — özel okulların yönetici ve öğ
retmenleri hakkında, okulun derecesine göre 
780, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan 
ve bu okul öğretmenlerinin özelliklerine göre 
uygulanması mümkün bulunan cezalarla bu 
cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 49. — Yukardaki maddede yazılı 
cezalar, ilköğrenim derecesindeki özel okul öğ
retmenleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 | 

Geçici Ko. 

yılda bir defa teftiş ve denetlemeye tabi tutu
lur. 

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

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 46. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine, teftiş 
ve denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete deva
mında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş 
olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum il
gili kuruma bildirilir. Bu bildiri, sözleşmenin 
feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesi
ne yeter sebep teşkil eder. 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve 
memurları hakkında uygulanacak idari ve inzibati 

hükümler 

MADDE 48. — Özel okulların yönetici ve öğ
retmenleri hakkında, okulun bünyesine göre 789, 
1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı olan ve bu 
okul öğretmenlerinin özelliklerine göre uygu
lanması mümkün bulunan cezalarla bu cezalara 
ilişkin aynı kanunların diğer hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 49. — Yukardaki maddede yazılı ce
zalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul öğret
menleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 ve mü-
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ve mütaakıp maddesinde yazılı il milli eğitim 
disiplin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren 
özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı 
Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 50. — Özel öğretim kurumlarının 
yönetici, öğretmen ve memurları Türk Ceza 
Kanununun uygulanması bakımından memur 
sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurum
larının, bu kanuna intibak şekil, şart ve müd
detleri tüzükle belirtilir. 

MADDE 51. — Bu kanuna ait tüzük, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde çıkarılır. 

MADDE 52. — Bu kanun yayımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 53. Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Başbakanı 
/. înönü 

Devlet Baıkanı ve 
Ba$b. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet B'aJkanı 
V, Pirinçcioğlu 
Devlet Baikaaıı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. tâancar 
Dışişleri Saikamı 

F. C. Erkin 

Devlet Bıakanı ve 
Baışfo. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Baş!). Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Balkanı V. 

//. Dinçer 
İçişleri Bakanı 
H. O. BekMa 
MaMye B'akanı 

F. Melen 

Gecid Ko. 

taakıp maddelerinde yazılı il Millî Eğitim disip
lin kurulu, orta ve yüksek öğrenim veren özel 
okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı Di
siplin Kurulu tarafından verilir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurum
larının, bu kanuna intibak şekli, şartı ve müddet
leri tüzükle belirtilir. 

MADDE 51. — Tasannın 51 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.. 

MADDE 52. — Tasannın 52 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaıret ©afcaınn V. 
N, Ardıçoğlu 

Oüım. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ş. Dura 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Balkanı V. 
F. K. Göhmj 

Tarım Balkanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
E. Çelikba§ N. Ardıçoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
E. K. Gökay 
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